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dusu ile sol kolda, padişah ve kapıkulları 
merkezde olmak üzere saf bağlayan Os
manlı ordusu 28 Zilhicce 922 (22 Ocak 
1517) sabahı (bu tarih kaynaklarda hicrl 
takvimdeki bir günlük oynama dikkate alın
maksızın 29 Zilhicce 1 23 Ocak şeklinde 
hatalı olarak gösterilmiştir) harekete geç
ti. Vez!riazam Sinan Paşa merkezde padi
şahın sağ tarafında, yeniçeri ağası Ayas 
Ağa yeniçerilerle sol tarafında bulunuyor
du. Memlükler, öncü atlı birliklerini orta
ya çıkararak Osmanlı ordusunu topların 
bulunduğu müdafaa hattına çekmeye ça
lıştı. Osmanlılar da saflarını bozmadan bu
raya doğru ilerlemeye başladı. Fakat top 
menziline girmeden önce birden yön de
ğiştirip Mukattam dağına doğru yürüyün
ce Memlük ordugahı karıştı. Hemen sü
vari saflarını buna göre düzenlemeye ve 
toplarını yan tarafa çevirmeye çalıştılar. 
Fakat bunu tam olarak sağlamaya fırsat 
bulamadan yandan dolaşan Osmanlı piya
de birlikleri hafif toplarla ve tüfek atışı ile 
Memlük cephesini ateş altına aldılar. Top
ları kuBanamayan Memlük kuvvetleri, dağ 
tarafından gelen ve savaş düzeni alan Os
manlı alayları karşısında mecburen hen
dekten çıkıp saflarını yeniden düzenledi. 

Ridaniye denilen bu düzlükte Osmanlı 
topçu ve tüfekçileri yoğun bir ateş baş
lattı. Piyade yeniçeri tüfekçileri ateş aça
rak ilerledi. M em! ük sol kanadı bu sebep
le dağıldı. Memlükler develeri top ve tü
fek ateşine karşı sürmek, ardına gizlene
rek saldırmak istedilerse de ürken deve
Ierin geriye kaçması yüzünden bir kısım 
süvarileri ezildiği için bunu gerçekleştire
mediler. Bu defa Tarnanbay ve yanındaki 
emirler, bütün güçleriyle Osmanlılar'ın sağ 
kanadına yüklenip burada padişahın bu
lunduğu yeri hedeflediler. Bir rivayete gö
re Canbirdi Gazali idaresindeki Memlük 
süvarisi bir hücumla Osmanlı hattını ya
np buraya yardıma gelen Veziriazam Si
nan Paşa'nın üzerine saldırdı. Çatışmada 
yaralanan Sinan Paşa aldığı üç mızrak dar
besiyle attan düştü ve hemen çadırına gö
türüldü, az sonra da hayatını kaybetti. Bir 
M em! ük kaynağında ise Tomanbay'ın, ya
nındaki Emir Allan ve Kertbay 1 Kurtbay 
ile birlikte Yavuz Sultan Selim'in bulundu
ğu yeri gözleyip yanındaki usta binicilerle 
saldırıya geçtiği , hatta Tomanbay'ın Sul
tan Selim sandığı Sinan Paşa ile teke tek 
çarpışıp onu atından düşürdüğü yolunda 
bir olaya yer verilir. Bu hadisenin doğru ol
ma ihtimali zayıftır. 

Sabah başlayıp fasılalarla ve manevra
larla yedi sekiz saat sürdüğü anlaşılan sa
vaş sonucunda Memlükler tamamen da-
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ğıtıldı . Çaresizlik içinde kalan Tarnanbay 
cesaretle savaşmasına rağmen yanında 
kalan beş on emirle Kahire'ye doğru çe
kilmekten başka çare bulamadı. Daha son
ra kaçan Memlükler'in bir bölümü onun 
yanında toplandı. Bu 7000 kişilik kuvvet
le Tarnanbay ısrarla Osmanlılar'a karşı di
renişini sürdürdü. Savaşta Memlük kaybı 
4000 dolayında idi; Osmanlı kaybının bun
dan biraz daha az olduğu anlaşılmaktadır. 
Savaşın ertesi günü Osmanlı ordularının 
Kahire'ye girişine izin verildi. Yavuz Sultan 
Selim ise Bulak tarafına geçti. Fakat 4-5 
Muharrem 923 (27 -28 Ocak 1517) gecesi 
Tarnanbay yanındaki 7000 kişi ile ansızın 
Kahire'ye girip şehir içinde direniş başlat
tı. üç gün boyunca sokaklarda Osmanlı 
askerleriyle halkın destek verdiği Toman
bay'ın kuvvetleri arasında kanlı çarpışma
lar meydana geldi. Kahramanca direnen 
Tomanbay, Osmanlı kuvvetlerinin baskısı 
karşısında daha fazla dayanarnayıp şehir
den kaçtı. Böylece Kahire'de Osmanlı kont
rolü sağlanmış oldu. Yavuz Sultan Selim 
de asayiş sağlandıktan sonra 23 Muhar
rem'de (I 5 Şubat) Kahire'ye girdi. Toman
bay'ın yakalanıp idam edilmesiyle (21 Re
blülevvel 923 1 13 Nisan 1517) Mısır'da 

tam anlamıyla Osmanlı idaresi kurulmuş 
oldu. Ridaniye Savaşı. Osmanlı ordusunun 
ani değişikliklere karşı farklı taktik uygu
layabilme kabiliyetini göstermesi yanında 
ateşli silahların etkili kuiianımını da göz 
önüne serer. Memlükler toplarının mev
cudiyetine rağmen bunları kullanma be
cerisine sahip değillerdi. Daha önemlisi to
pu askeri harekatlarının bir parçası olarak 
görmüyorlardı. Son derece mahir ve sa
vaşçı atlı birliklerine karşılık onların yenil
gisini hazırlayan temel faktör de artık dev
ri kapanmaya yüz tutmuş bu savaş anla
yışları olmuştur. 
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~ FERiDUN EMECEN 

RİDDE 
( ö~)l) 

Bir müslümanın 
İslam dininden çıkması anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "dönmek; geri çevirmek, kabul 
etmemek" anlamlarındaki redd kökünden 
türeyen ridde ve irtidad, fıkıh terimi ola
rak müslüman bir kişinin kendi iradesiyle 
İslam dininden çıkmasını ifade eder. İrti
dad eden erkeğe mürtedd, kadına mür
tedde denilir. Kur'an- ı Kerim'de aynı kök
ten türeyen kelimeler sözlük manası ya
nında birçok yerde terim anlamıyla kulla
nılırken (M. F. Abdülbah el-Mu'cem, "rdd" 
md.) hadislerde de terim anlamıyla yay
gın biçimde geçmektedir (Wensinck, el
Mu'cem, "rdd" md.). Klasik fıkıh literatü
ründe mürtede ait hükümlere dinden çık
maya yol açan söz ve davranışlara göre 
farklı başlıklar altında yer verilirken irtida
dın unsurları ve cezası "ahkamü'I-mürted
din, kitabü'I-mürted, kitabü'r-ridde" gibi 
başlıklarla, bilhassa Hanefi kaynaklarında 
devletler hukukuna dair "kitabü's-siyer" 
içerisinde "ahkamü'I-mürteddin" başlığı al
tında incelenir (İbn Rüşd benzer bir yak
laşımla konuyu "kitabü'l-hırabe" başlığıy
la ele alır. bk. Bidayetü'l-müctehid, rı. 459). 

Dinden çıkmanın hukuk düzeni bakımın
dan suç sayılması İslam'dan önce de yay
gın bir anlayış olup Yunanlılar ve Romalı
lar'da bu suça ölüm cezası verilmiş, Yahu
dilik'te taşlanarak öldürülme cezası öngö
rülmüştür (Tesniye, 13/6-10). Hıristiyanlık'

ta dinden çıkanlar için çeşitli dönemlerde 
ölüm ve aforoz gibi cezalar uygulanmış ve 
engizisyon mahkemeleri kurulmuştur. 

Bir müslümanın İslam dininin inanç esas
larını veya bu esaslarla sıkı bağı bulunan 
temel hükümleri tamamen yahut kısmen 
inkar etmesi İslam hukukçuları tarafından 
özel bir suç tipi olarak ele alınmış. hangi 
söz ve davranışların ridde suçu oluştura
cağı (bk. ELFAZ-ı KÜFÜR; KÜFÜR), mürte
din İslam'a dönmesi için alınacak tedbir-



ler ve sağlanacak imkanlar, muhakeme ve 
infaz prosedürü, mürtedin hak ve borçları 
gibi hususlarda ayrıntılı bir hukuk doktri
ni oluşturulmuştur. Nasların yorumu ve 
tarihi uygulamalar ışığında ridde cezasının 
mahiyeti ve bu suça şartlara göre uygu
lanacak cezalar hakkında çağımızda fark
lı analiz ve yaklaşımlar ortaya konmuş ol
makla birlikte (aş.bk.) klasik dönem İslam 
hukukçuları arasında irtidad eden erke
ğin cezasının ölüm olduğu hususunda gö
rüş birliği vardır. Bu suç ve cezanın içeri
ğine dair farklı değerlendirmeler bulunma
sı sebebiyle fakihlerin bir kısmı ridde ce
zasını had olarak nitelendirirken bir kısmı 
bunu had kategorisine dahil etmeyip ayrı 
bir suç olarak değerlendirmiştir. İrtidad 
eden kadına ölüm cezası uygulanması ise 
fakihler arasında tartışmalı olup Hanefi ve 
Ca'ferl mezheplerine göre kadının cezası 
tövbe edene kadar hapistir. Öte yandan 
özellikle Hanefi ve Maliki fıkıh eserlerinde 
fakihler in, İ slamiyet'i kendi rızasıyla seç
tiği hususunda şüphe bulunan kişileri rid
de cezası kapsamı dışında tutma eğilimi 
içinde oldukları görülmektedir. 

Kur'an-ı Kerlm'de, iman ettikten sonra 
küfre girenierin doğru yoldan sapmış ol
dukları, yaptıkları arnelierin dünya ve ahi
rette geçersiz sayılacağı, dünyada ve ahi
rette elem verici bir azaba çarptırılacak
ları ve Allah'ın gazabını üzerlerine çeke
cekleri ifade edilir; ancak irtidadın dünya
daki ceza! müeyyidesinin ne olduğu belir
tilmez (el-Bakara 2/108, 21 7; Al-i imran 3/ 
86-9 I; el-Maide 5/54; et-Tevbe 9/66, 74; 
en-Nahl 16/106; el-Hac 22/11; Muham
med 47/24-26) irtidad, adam öldürme ve 
silahlı gasp fiilierini işleyen Ureyne kabile
sinden bir grup hakkında nazil olduğu ri
vayet edilen (Müslim, "~şame", 9) ve ağır 
cezalar öngören ayetler ise (el-Maide 5/ 
3 3-34) esasen eşkıyalık suç ve cezasını ko
nu edinir. 

İrtidad eylemini cezalandırdığına dair 
fiili veya takrirl sünnet örneği bulunma
makla birlikte (Bedreddin el-Ayni, XIX, 
364) Hz. Peygamber'in, "Dinini değiştire
ni öldürün" dediği (Buharı, "istitabetü'l
mürteddin", 2) ve müslümanın dinini ter
kedip cemaatten ayrılmasını ölüm ceza
sına gerekçe olabilecek üç suçtan biri ola
rak saydığı (Buharı, "Diyat", 6), Muaz b. 
Cebel'in Allah ve resulünün, dininden dö
nenin boynunu vurmayı emrettiğini ifade 
ederek bu cezayı uyguladığı (Buhar!, "İs
titabetü'l-mürteddin", 2) muteber kaynak
larda rivayet edilmiştir. Konuya ilişkin sa
habe uygulamaları, özellikle Hz. EbO Be
kir döneminde baş gösteren ridde olayla-

rında mürtedlere karşı savaşılması fakih
lerin dayanaklarından bir diğerini oluştu
rur (BuhM, "İstitabetü'l-mürteddin", 3; Ka
sani, VII, 134) Ancak sahabenin bu sa
vaşlardaki tutumunun ridde cezası konu
sunda delil sayılması üzerinde tam bir itti
fak bulunmayıp bazı alimiere göre bu olay
larda ridde suçundan ziyade isyan (bağy) 
suçu söz konusudur. isyancıların bir bölü
münü teşkil eden Müseylime ve Secah gibi 
yalancı peygamberlerin yandaşları -mese
la İbn Hazm'a göre- esasen hiçbir zaman 
müslüman olmamış, diğer bir bölümü ise 
bir te'vil ardına sığınarak Hz. EbO Bekir' e 
zekat vermemekte direnmiş, ancak din
den çıktıklarını ifade etmemiştir (İbn 

Hazm, Xll, 1 I 5-1 16; İbn Hacer el-Heyte
m!, IX, 80) 

Doktrinde erkek mürtedin ölümle ce
zalandırılacağı üzerinde icma bulunduğu 
ifade edilmekle birlikte (İbn Abdülber en
Nemerl, V, 306; İbn Dakikul 'ld, IV, 256) bu 
hususta icmaın varlığı tartışma konusu 
olmuştur. İbrahim en-Nehal'den nakledi
len, "Mürted daima tövbeye davet edilir" 
sözü (Abdürrezzak es-San'anl, X, 166) bu 
tartışmanın dayanaklarından biridir. Bazı 
alimler, mürtede ölüm cezası verilmeye
ceği sonucunu dağuracağı için bu sözü 
icmaa aykırı bir görüş olarak aktarıp red
deder (İbnü'l-Münzir en-NisabOrl, ll, 239; 
Muvaffakuddin İbn Kudame, X, 77). Diğer 
bir grup fakihe göre ise Nehai bu sözüy
le irtidad ne kadar tekerrür ederse etsin 
tövbenin cezayı düşüreceğini kastetmiş 
olup onun icmaa muhalefeti söz konusu 
değildir (Serahs!, Şertıu's-Siyeri'l-kebfr, N, 
ı 938; İbn Hacer, XII, 270). Nehai'nin ken
disinden bu yorumun doğruluğunu gös
teren açık ifadeler de nakledilmiştir (İbn 
Ebu Şeybe, VII, 598, 602; Ahmed b. Hüse
yin el-Beyhaki, VIII, ı 97). İcınam varlığı id
diasını tartışmalı kılan diğer bir bilgi, İbn 
Hazm'ın -kime ait olduğunu belirtmeden
mürtedin öldürülmeyip sürekli tövbeye 
davet edileceği yönünde bir görüş naklet
mesidir. İbn Hazm bu bağlamda , irtidad 
eden bazı kimselerin tövbeye davet edil
meden öldürüldükleri haberini alan Hz. 
Ömer'in bunu onaylamadığını ve onların 
hapsedilip İslam'a dönmeye davet edilme
si gerektiğini söylediğini nakleder (el-Mu
J:ıalla, XII, I I2-l I3) . Ancak bu rivayet Hz. 
ömer'in, cezasının kesinleşmesi için mür
tedin tövbeye davet edilmesinin zorunlu 
olduğu kanaatini taşıdığı şeklinde yorum
lanmış, ayrıca kendisinden bu yorumu des
tekleyen rivayetler de aktanımıştır (Ebu 
Yusuf, s. 195; Abdürrezzak es-San'ani, X, 
ı 65- ı 66). Bu durumda ibn Hazm'ın zikre-
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dip eleştirdiği bu görüşü belli bir kişi veya 
gruba nisbet etmemesi ve literatürde ko
nu hakkında Nehai'ye atfedilenden başka 
bir görüşten söz edilmemesi, İbn Hazm'ın 
Nehai'nin sözünü maksadına aykırı biçim
de yorumlayarak temellendirmeye çalış
tığı kanaatini güçlendirmektedir (isa Men
nOn, XXVll/8 1 ı 956J, s. 885) 

İrtidad eden kadına kural olarak ölüm 
cezası uygulanmayacağını savunan Hane
filer, savaşta kafir kadınların öldürülme
sini yasaklayan Hz. Peygamber'in bunu 
onların savaşa katılmaması gerekçesiyle 
açıklamasına (E bO DavOd, "Cihad", ı ı ı) 

dayanır. Onlara göre bu nas asli küfürle 
arızi küfür (irtidad) arasında bir ayırım yap
mamakta, dolayısıyla irtidad edenlerin öl
dürülmesiyle ilgili hadislerin anlamını sa
vaşmayan kadınlar dışındaki mürtedler 
şeklinde sınırlandırmaktadır. Hanefiler bu 
görüşlerini, İbn Abbas'ın irtidad eden ka
dının öldürülmeyeceği yönündeki ifadesi 
(İbn Ebu Şeybe, VI, 585) ve Ömer b. Ab
dülazlz'in irtidad eden bir kadına ölüm ce
zası vermediği rivayetiyle (Abdürrezzak es
San'anl, el-Mebsut, X, ı 76) destekler. An
cak mürtedin cezalandırılmasını dinden çık
ma değil savaşçı olma gerekçesine dayan
dıran Hanefıler'e göre irtidad eden kadın 
fikirleriyle etkili ve yandaşları bulunan biri 
olduğunda ona da ölüm cezası verilir (Se
rahsl, el-Mebsut, X, I ı ı; İbnü'l-Hümam, VI, 
71-72) Mümeyyiz çocuğun irtidadı Şafii 
mezhebine göre geçersiz. diğer üç mezhe
be göre geçerli sayılmakla beraber dört 
mezhepte de mezhebin görüşüne karşı çı
kan birçok alim bulunmaktadır. islam hu
kukçuları, irtidad eden mümeyyiz çocuğa 
ölüm cezası verilmeyeceği konusunda 
hemfikir olup söz konusu ihtilaf medeni hu
kuka dair tasarrufları ilgilendirmektedir. 

Ridde suçunun ispatı ikrar veya şahit

lik yoluyla gerçekleşir. Fakihlerin çoğunlu

ğu bu konuda iki erkek şahidin tanıklığı
nı yeterli görür. Ancak Hasan-ı Basri, so
nuç itibariyle ölüm cezasını gerektiren bü
tün suçlarda dört şahidin gerekli olduğu
nu savunur. Ridde suçunun sabit olmasın
dan sonra mürtedin kendiliğinden tövbe 
etmesi halinde cezasının düşeceği fakihle
rin büyük çoğunluğunca kabul edilir. Ken
diliğinden tövbe etmeyen mürtedin töv
beye davet edilmesi Hanefiler'e göre müs
tehap, diğer üç mezhebe göre vaciptir. Şa
filler'in dışındaki çoğunluğa göre tövbe et
mesi için mürtede üç gün süre tanınıp ir
tidad etmesine sebep olan şüphelerinin gi
derilmesi için gerekli açıklamalarda bulu
nulur. Fakihlerin bir kısmı suçun tekerrü
rünün cezayı ağırlaştıncı bir sebep oldu-
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ğu ve -sayısı üzerinde fikir birliği bulun
mamakla birlikte- bu durumda tövbenin 
kabul edilmeyeceği görüşündedir. Hanefi 
ve Şafiller'e göre ise tekerrürün sayısına 
bakılmaksızın tövbe ölüm cezasını düşü
rür; ancak caydırma amacıyla ta'zlr ceza
sı uygulanır. Ridde kapsamındaki bazı ey
lemlerin suçu ağırlaştırması veya nitelikli 
hale getirmesi ve bu durumda tövbenin 
cezayı düşürmemesi ayrı bir tartışma ko
nusudur. 

Mürtede diğer gayri müslimlere verile
bilen eman ya da zimmllik statüsünün ve
rilemeyeceği ve savaş esiri gibi fidye kar
şılığında serbest bırakılamayacağı husu
sunda fakihler görüş birliğ i içindedir (Şa
fii . VI, 145) . Mürted hukukun koruması 
altında kabul edilmediğinden canı ve vü
cut bütünlüğü aleyhine işlenen suçlarda 
kısas veya diyet 1 tazminat hükümleri iş
letilmez. Hanefi mezhebi de diyet öden
memesi hususunda kadın erkek ayırımı 
yapmamıştır (İbnü ' l -Hümam, VI, 71 ) An
cak yetkili olmayan bir kişinin mürtedin 
cezasını infaz etmesi durumunda kamu 
otoritesinin yetkilerine tecavüz dolayısıy
la kendisine ta'zlr cezası verilir. 

Fakihlerin büyük çoğunluğunca mürte
din intikal ettiği yeni din yok hükmünde 
sayıldığı için dini yönü bulunan işlem ve 
eylemlerine belli bir dine mensup kişiye 
ait fıkhl sonuçlar bağlanmaz; mesela Ya
hudilik gibi kitabi bir dine bile geçmiş ol
sa yaptığı evliliğin geçersiz sayıldığı ve kes
tiği hayvanın etini yemenin d~iz olmadığı 
kabul edilir (Şa fii, VI, ı 55; Muvaffakuddin 
İbn Kudame, X, 83; ibnü'l-Hümam, VI, 82-
83; bu konudaki bazı farklı görüşler için bk. 
İbnü ' l-Münzir en-NisabGrl, II, 256; İbn Ab
dülber en-N emer!, VI , 3 ı 3; Muvaffakuddin 
İbn Kudame, X, 87) . Mürtedin arnellerinin 
dünyada ve ahirette boşa gideceğini bildi
ren ayetlerden birindeki kafir olarak ölme 
kaydını esas alan ( el-Bakara 2/217) Şafii ve 
Hanbelller'e göre böyle bir kimsenin öl
meden tövbe etmesi durumunda hac gi
bi daha önce yerine getirmiş olduğu iba
detleri geçerliliğini korur. Hanefi ve Mali
kller ise bu kaydı taşımayan ayetlere da
yanarak (el-Maide 5/5; ez-Zümer 39/6 5) 
irtidaddan önceki arnellerinin batıl oldu
ğunu ve tövbe ettikten sonra iade edil
mesi gerektiğini belirtir. 

Riddeye bağlanan sonuçlardan biri irti
dad edenin nikah bağının irtidad anından 
itibaren sona ermesidir; Şafii mezhebine 
göre nikah kadının iddetinin bitmesiyle bir
likte münfesih olur. Mürtedin mailarına ge
lince, ülke sınırlarını terkedip darülharbe 
kaçmadan tövbe etmesi durumunda mal-
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larının kendisine iade edileceği hususun
da görüş birliği vardır (İbnü ' l-Münzir en
NisabGrl, II , 250-25 ı) . Hanefi mezhebine 
göre darülharbe kaçtığı yargı kararıyla 
sabit olan mürtedin ölümüne hükmedilip 
borçlarının ödenmesi ve mirasının dağı
tılması gibi ölüme bağlı hükümler uygu
lanır. Diğer üç mezhepte, irtidad eden ki
şinin mallarının tövbe edip dönebileceği 
için darülharpte ölümü kesinleşinceye ka
dar hakim gözetiminde muhafaza altına 
alınacağı görüşü benimsenmiştir. Ebü Ha
nife ile Maliki ve Hanbeli mezheplerine gö
re mürtedin mali tasarrufları askıda (mev
kuf) olup tövbe ettiği takdirde geçerlik ka
zanır, irtidad üzere öldüğü takdirde but
lanına hükmedilir. Şafii mezhebi ise mür
tedin ertelenmesi mümkün olan vasiyet 
gibi tasarruflarının askıda; satım, hibe gi
bi ertelenmesi mümkün olmayan tasar
ruflarının batıl olduğuna hükmetmiştir. 

Ebü Yüsuf'a göre mürtedin mali tasarruf
ları geçerlidir. Muhammed b. Hasan ise 
mali tasarruflarını ölüm hastasının tasar
ruflarına kıyas etmiştir (bk. MARAZ-ı MEVT). 
Ceza bakımından erkek-kadın ayırımı ya
pan Hanefi mezhebinde mürted kadının 
mail tasarrufları geçerli sayılmıştır. 

İrtidad anını kişinin hükmen ölüm anı 
olarak değerlendiren Ebü Hanife'ye göre 
kişinin bu hal üzere ölmesi durumunda 
irtidad anına kadar sahip olduğu malları 
müslüman mirasçılarına intikal eder; bu 
andan gerçek ölüm anına kadar askıda sa
yılan tasarruflar dışındaki yollarla edindiği 
mallar ise devlet hazinesine kalır. Ebü 
Yüsufve Muhammed b. Hasan'a göre böy
le bir ayınma gidilmeksizin mürtedin bü
tün malları varisierine intikal eder. Hane
filer dışındaki çoğunluk mürtedle müslü
man mirasçıları arasındaki din farkının mi
rasa engel olacağını. dolayısıyla mallarının 
müslüman mirasçılarına intikal etmeyip 
devlet hazinesine kalacağını belirtmekte
dir. Mürtedin kimseye mirasçı olamayaca
ğı ise genel kural olup (Muvaffakuddin İbn 
Kudame, VII, 170-17 ı ; ibnü'l-Hümam, VI, 
83) mirasın taksiminden önce tövbe et
mesi halinde mirasçı olabileceği Hanbeli 
mezhebince kabul edilmiştir. 

Klasik fıkıh literatüründe ridde suç ve 
cezasının ele alınış tarzı , fakihlerin bu ko
nudaki bakış açıları ve cezanın niteliğiyle 
ilgili yaklaşımları hakkında önemli ipuçla
rı içerir. Konu çoğunlukla "kitabü'r-ridde" 
gibi başlıklar altında ele alınırken Hanefi 
kaynaklarında -Allah hakları kapsamında 
değertendirilse de- "kitabü'l-hudüd" başlı
ğı altında incelenmeyip devletler hukuku
na dair "kitabü's-siyer" içerisinde ele alı-

mr (mesela bk. Serahsl , el-Mebsat. X, 98-
ı 34). Fakihlerin önemli bir kısmı tarafın
dan cezanın teşri kılınmasındaki gaye di
nin muhafazası şeklinde açıklanırken (Şa
fii, VI, 1 45; Şa h Veliyyullah ed-Dihlevl, II , 
165) irtidad eden kadına ölüm cezası ve
rilmeyeceği yönündeki görüşüyle çoğun
luktan ayrılan Hanefi mezhebinin bu gö
rüşünü şu şekilde temellendirdiği görülür: 
Cezalarda esas olan bunların ahiret haya
tına bırakılmış olmasıdır; zira cezanın bu 
dünyada verilmesi Allah'ın kullarını bu dün
yada sınaması hikmetine aykırıdır. Şariin 
bu hikmetten ayrılması ve bazı cezaların 
bu dünyada uygulanmasını istemesi kul
ların faydasını göz önünde bulundurma
sından kaynaklanmaktadır. İrtidad ceza
sındaki fayda ise mürtedin müslümanlara 
karşı savaşmasının önüne geçilmesiyle 
açıklanabilir (Serahsl, el-Mebsat. X, ı ı ı; 

ibnü'l-Hümam, VI , 71-72) . 

Riddenin mahiyeti ve müeyyidesi ko
nusunda modern dönemde ortaya atılan 
görüşleri iki noktada toplamak mümkün
dür: 1. Fıkhl ölçülere göre ridde suç sayıl
mamalıdır. Bu görüşün gerekçeleri şöyle
ce özetlenebilir: a) Düşünce ve inanç öz
gürlüğü üzerinde hassasiyetle durarak, 
"Dinde zorlama yoktur" esasını vazeden 
(el-Bakara 2/256) Kur'an-ı Kerim'den müs
lümanlarla savaşmayan ve yönetime ita
at eden mürtede ölüm cezası verilmeye
ceği anlaşılmaktadır. "Onlar sizi bırakıp bir 
tarafa çekilirler de sizinle savaşmaz ve ba
rış yapmak isterlerse Allah size onların 
aleyhine bir yola girme hakkı vermemiş
tir" mealindeki ayette (en-Nisa 4/90) İsla
miyet'i bırakıp başka dine geçenlerin kas
tedildiği görüşü kabul edilirse bu ayetten 
de müslümanlarla savaşmayan mürtedie
rin öldürülmeyeceği hükmü çıkarılabilir. 
Mürtedin öldürülmesini emreden hadisin 
bu hükmü neshettiği düşünülebilirse de 
Kur'an'ın sünnetle neshi tartışmalı olup 
İmam Şafii gibi birçok alim bunu kabul et
memiştir (M. Reşld Rıza, IV, ı 539-ı540) . 

b) Konuyla ilgili hadislerin önemli bir kıs
mı zayıftır. "Dinini değiştireni öldürün" ha
disinin sahih olduğu genelde kabul edil
mekle birlikte bunu İbn Abbas'tan rivayet 
eden İkrime'nin bazı hadis alimleri tara
fından cerhedilmesi, hadisin tevatür de
recesine ulaşmaması ve hadler konusunda 
haber-i vahidin yeterli delil sayılmaması ha
disin sıhhati hakkında şüphe uyandırmak
ta veya hükme dayanak kılınmasını zayıf
latmaktadır (A. Rahman, s. 70; Mahmud 
ŞeltGt , s. 28 ı) . Muaz b. Cebel'den nakledi
len uygulamanın ise ictihada dayalı olma 
ihtimali bulunmaktadır (A. Rahman, s. 78-



79) . c) Ridde cezası hakkında delil göste
rilen hadislerin bir kısmı irtidadla ilgili de
ğildir. Müslümanın kanının ancak üç se
beple helal olabileceğini belirten hadisin 
değişik rivayetlerindeki, irtidadı kamu dü
zenini bozma ve isyan vasfıyla ilişkilen
diren dinini terkedip cemaatten ayrılma 
(yk.bk.), Allah'a ve resulüne karşı savaşıp 
islam'dan dönme (Nesa!, "Tal:ııimü 'd-dem" , 
ı ı ) ifadelerinin hadisin yorumunda belir
leyici olması gerekir. Farklı rivayetler bir
likte değerlendirildiğinde hadisin yalnızca 
İslam'dan çıkmakla kalmayıp müslüman
lara karşı savaşan kişilerle ilgili olduğu an
laşılmaktadır (A. Rahman. s. 76-77; M. Se
Ilm ei-Awa. s. 157-159) d) Klasikdoktrin
de bazı durumların, "Dinini değiştireni öl
dürün" hadisinin umumi ifadesinin dışın
da olduğu. yani bu hadisin tahsis edildiği 
kabul edilmiştir. Mesela islam'dan başka 
bir dini terkederek islam'a giren kişinin it
tifakla bu hadisin kapsamı dışında olma
sının yanında fakihlerin büyük çoğunluğu
na göre İslam dışındaki diğer dinler ara
sında din değiştirmeler ve Hanefiler'e gö
re kadının irtidad etmesi bu hadisin kap
samına girmez. Bu durum hadisin anla
mının zannl olup farklı şekilde yorumlana
bileceğini gösterir. Dolayısıyla hangi şart
lar altında söylendiği bilinmeyen bu hadi
sin yukarıdaki hadislerle birlikte ele alın
dığında isyan veya eşkıyalık suçunu işle
yenleri konu edindiği düşünülebilir. Bu yo
rum, "Allah ve resulüne karşı savaşan ve 
yeryüzünde düzeni bozanlar" ifadesini kul
lanarak eşkıyalık suç ve cezasını konu edi
nen ayetlerin üslubuyla da (ei-Maide 5/33-
34) örtüşmektedir. e) Sahabenin Hz. Ebu 
Bekir döneminde mürtedlerle savaşma
sının ictihada dayanan siyasi bir karar ol
ması muhtemeldir. Nitekim onlar, irtidad 
eden Tay ve Esed kabilelerinin yanında ir
tidad etmediği halde devlete zekat ver
memekte direnen Temlm ve Hevazin ka
bileleriyle de savaşmış, yani kamu düze
nini bozup devlete karşı isyan eden bü
tün grupları hedef almıştır (M. Reşld Rıza. 
ıv. ı 540). z. Ridde bir ta'zlr suçudur. Bu 
görüşün delilleri önceki görüşün delilleriy
le büyük ölçüde paralellik arzetmektedir. 
Ancak bu görüş sahiplerinin, "Dinini de
ğiştireni öldürün" hadisiyle ilgili değerlen
dirmeleri farklıdır. Onlara göre hadis sahih 
olmakla birlikte buradaki emir vücub de
ğil ibaha anlamındadır. Resı11-i Ekırem 'in 

bu cezayı uyguladığına dair bir bilginin bu
lunmaması ve onun döneminde irtidad et
tiği bilinen bazı kişilerin cezalandırılmamış 
olması ibaha anlamını güçlendiren karlne
lerdir. Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülazlz'e 

atfedilen bazı farklı uygulamalar da bu yo
rumu destekiernekte ve ilk dönemde rid
de cezası üzerinde icma bulunmadığını 
göstermektedir. 

Sonuç olarak, temelde bir inanç siste
mi olan İslam'ın kendi müntesipleri tara
fından bu inanca ters düşen söz ve dav
ranışların sergilenmesini kınayarak mür
tedin uhrevl cezaya çarptırılacağını bildir
mesi tabii olmakla birlikte bu hususu açık
ça belirten Kur'an-ı Kerim'in irtidadın dün
yadaki ceza! müeyyidesinden söz etme
mesi, ilgili bazı hadislerin "irtidad edip ce
maatten ayrılan" ve "Allah ve resulüne sa
vaş açan" tarzında ifadeler taşıması , ilk 
döneme ait ridde cezası uygulamalarının 
kamu düzenini sağlama amacıyla izah 
edilebilir oluşu ve Hanefi mezhebinin irti
dad eden kadına ölüm cezası verilmeyişi

nin gerekçesini kadının savaşmamasıyla 
açıklaması farklı yorumlara uygun bir ze
min oluşturmaktadır. Klasik dönem fakih
leri mevcut delillerden irtidad eden erkek 
hakkında ölüm cezasının öngörüldüğü so
nucunu çıkarmış olsa da onların mürtedi 
darülharp vatandaşı statüsünde görme 
eğilimi taşıması ve özellikle Hanefi mez
hebinin irtidad cezasını ısrarlı bir şekilde 
savaş hukukunun esaslarıyla ilişkilendir
mesi, bu konudaki doktrinin oluşmasın
da islam toplumunun içinde bulunduğu 
tarihi ve içtimal şartların yanı sıra döne
min uluslararası ilişkilerine hakim olan sta
tükonun önemli bir etkisi olduğunu düşün
dürmektedir. 
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M IRFANINCE 

Ridde Olayları. Resul-i Ekırem 'in Veda 
haccından dönüp Medine'de rahatsızlan

dığı günlerde bazı yalancı kimselerin pey
gamberlik iddiasıyla ortaya çıkmasıyla rid
de olayları başlamış, vefatının ardından bir 
kısım bedevi kabHelerin namaz kılacakla
rını. ancak zekatı ödemeyeceklerini ilan 
etmesiyle genişleyip isyana dönüşmüştür. 

Resul-i Ekırem , peygamber olduklarını id
dia eden iki kişinin ortaya çıkacağını ha
ber vermiştir: "Bir gün rüyamda iki ko
lumda altından iki bilezik gördüm ve bun
dan hoşlanmadım. Bu sırada bana rüyam
da bileziklere doğru üfürmem vahyedildi, 
ben de üfledim; bunun üzerine uçup git
tiler. Ben bu ikisini benden sonra çıkacak 
iki yalancı ile yorumladım . Bunlardan biri 
Ansi, diğeri Müseylime'dir" (BuhM. "Me
gazi", 70. 7ı; Müslim. "Rü,ya", 21). Esved 
el-Ansi, Hz. Peygamber'in rahatsızlığını fır
sat bilip kendisine "Rahmanü'I-Yemen" sı
fatını vererek peygamber olduğu iddiasıy
la ortaya çıktı. Yemen'deki Ans ve Mezhic 
kabilelerinin desteğini sağladıktan sonra 
Necran bölgesinde etrafına topladığı 600-
700 süvariden meydana gelen kuwetleriy
le San'a üzerine yürüdü. Kendisine karşı 
koyan Vali Şehr b. Bazan'ı öldürüp önce 
buraya, daha sonra Yemen'in büyük kıs
mına hakim oldu. Esved'i İslamiyet'e da
vet etmek için Cerlr b. Abdullah ei-Becell'
yi görevlendiren Resulullah. olumsuz cevap 
alınca bölgedeki valilere ve ileri gelenlere 
mektuplar göndererek Esved'in ortadan 
kaldırılmasını emretti. Ebna'dan Firuz ed
Deyleml ile Esved'in taraftarlarından ba-
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