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Bir mirasçının, 
ölen kimseye kendisinden daha yakın 

mirasçı bulunması sebebiyle 
miras hakkından mahrum olmasını 

ifade eden terim. ..J 

Hacb (hicab) sözlükte "örtmek. engel ol
mak" anlamına gelir. İsim olarak hicab (ör
tü, engel) kelimesinin Kur'an'da muhtelif 
ayetlerde yer almasına karşılık hacb, yal
nız ashaptan nakledilen bazı haberlerde 
çeşitli fiil kalıplarıyla ve terim anlamında 
geçmektedir (Buhar'!, "Fera'iZ", 7; Da rimi, 
"Fera'iz", 9, 29, 41). Ölen kimseyeyakın 
hısımlığı mirasçılık sebebi kabul eden hu
kuk sistemlerinde uzak hısımların yakın 
hısımlar tarafından mirastan mahrum bı
rakılması sistemin mantığı gereğidir. Bu 
husus İslam miras hukukunda da kıs
men mevcut olmakla birlikte ölenin bi
rinci dereceden yakınları olan çocukları, 
eşi, annesi ve babası hiçbir zaman mi
rastan bütünüyle mahrum bırakılmaz. 

İslam miras hukukunda mirasçılar, mu
ayyen pay sahipleriyle (ashabü'l-feraiz*) 
bunlar paylarını aldıktan sonra kalan kıs
mı alan fürQ, usul ve usulün fürüu şek
lindeki yakın kan hısımları (asabe*) ol
mak üzere iki kategoriye ayrılır. Muay
yen pay sahibi olan mirasçıların, ölen kim
seye kendilerinden daha yakın bir hıs
mın bulunması durumunda ya miras pay
ları azalır veya tamamen mirastan mah
rum kalırlar. Mirasçının mirastaki payı
nın azalmasına hacb-i noksan, mirastan 
tamamen mahrum olmasına da hacb-i 
bırman denilir. Asabe sınıfına giren mi
rasçılar ise ölene kendilerinden daha ya
kın bir asabenin bulunması durumunda 
mirastan bütünüyle mahrum kalırlar. Bu 
grubun mirasçılığında usul, ashabü'l-fe
raizden artan kısmın belirli bir sıra için
de ölene en yakın mirasçılara kalması ol
duğundan daha yakın bir asabenin bu
lunması durumunda diğerleri hacb-i hır
man ile mahrum olurlar. Baba ve baba
nın babası olan dede bu kuralın dışında 
kalır. Baba, hem asa be hem de ashabü'l
feraiz sınıfına girdiğinden ölenin miras
çıları arasında oğul veya oğul oğlunun bu
lunması sebebiyle asabelik sıfatını kay
bettiğinde de ashabü'l-feraiz sıfatıyla bü
tünüyle mirastan mahrum kalmaz ve al
tıda bir hisse alır (en-Nisa 4/1 1). 

İslam miras hukuku sisteminde ölenin 
evlactı, eşi ve ebeveyni onun en yakınları 
sayıldığından bunlarla arasına daha ya-
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kın bir hısmın girmesi düşünülemez; bu 
sebeple de bunlar için hacb-i hırman söz 
konusu olmayıp ancak hacb-i n oksandan 
söz edilebilir. Mesela ölenin kızları onun 
birinci dereceden kan hısmı (ölen e en ya
kın mirasçı) olduklarından bunların pay
ları daha yakın mirasçı bulunması sebe
biyle azalmaz. Ancak kızların iki ve daha 
fazla olması durumunda hisselerine dü
şen pay bölüşüm sebebiyle azalır. Buna 
göre ölenin bir kızı. anne veya babasın
dan kalan malın yarısını aldığı halde iki 
veya daha fazla kız üçte iki hisseyi pay
laşır. Böylece tek kızın payı başka kızların 
bulunmasından dolayı azalmış olur (en
Nisa 4/ 1 ı) . Yine ölenin oğlu ile birlikte 
mirasçı oldukları takdirde oğul iki hisse 
alırken kızlar birer hisse alırlar (en-Nisa · 
4/1 ı) . Ölenin eviadı yoksa karısı tereke
nin dörtte birini alırken eviadının bulun
ması halinde hissesi sekizde bire düşer. 
Bunun gibi kadın öldüğünde eğer eviadı 
yoksa kocası terekenin yarısını, eviadı 

varsa dörtte birini alır (en-N isa 4/1 ı) . 

Ölenin eviadı bulunmuyarsa annesi tere
kenin üçte birini, babası da kalanı alır
ken ölenin eviadı varsa anne ve baba al
tıda birer pay alırlar (en-N isa 4/ 1 ı) . Bu
nunla birlikte aynı seviyedeki mirasçıla
rın, mesela evladın birden fazla olması du
rumunda bu sınıfta yer alan mirasçı

lardan her birine düşen payın azalması ta
bii bir sonuç olup hacb kavramının dışın
da mütalaa edilirken ölenin eviadının bu
lunması sebebiyle eşinin ve ebeveyninin 
miras paylarının azalması hacb-i noksan 
olarak nitelendirilir. Çünkü evlat, her ne 
kadar grupları farklı olsa da eşe ve ebe
veyne göre ölene daha yakın sayılmış ve 
bundan dolayı diğerlerinin payında azalt
maya gidilmiştir. 

Ashabü'I-feraiz sınıfından · ölene nisbe
ten uzak olan oğul kızı , öz ve baba bir kız 
kardeşler, anne bir kız ve erkek kardeş
ler. dede ve nineler duruma göre kısmen 
veya tamamen mirastan mahrum olabi
lirler. Mesela bir oğul kızı, ölenin kızı bu
lunmadığı takdirde malın yarısını alırken 
bir kızla ancak altıda bir hisse alabilir. İki 
veya daha fazla kız bulunduğu takdirde 
mirastan bütünüyle mahrum olur. Bu hu
sus hadisle sabittir (Buhar!, "Fera'iz", 8, 
12; Tirmizi, "Fera'iz", 4; ibn Mace, "Fe
ra'i.Z", 2). Aynı durum, öz kız kardeşlerle 
beraber bulunan baba bir kız kardeşler 
için de söz konusudur. Öz kız kardeşin 
yanında baba bir kız kardeşin durumu 
kızla birlikte bulunan oğul kızına kıyas 
edilmiştir. Ölenin eviadı bulunmadığı tak
dirde anne bir kardeş tek ise altıda bir 

hisse alır ; birden fazla olurlarsa üçte bir 
hisseyi paylaşırlar. Ölenin eviadı varsa an
ne bir kardeşler mirastan bütünüyle mah
rum olurlar (en-Nisa 4/ 12). Ölenin dede
si babasına, ninesi de annesine kıyas edil
diğinden ölenin eviadı yoksa ninesi üçte 
bir hisse alırken kalanı dedesi alır. Ölenin 
eviadı bulunduğu takdirde dede ve nine
nin hisseleri altıda bire düşer. Eğer öle
nin babası varsa dedesi, annesi varsa nine
si mirastan bütünüyle mahrum olur. 

Muayyen pay sahipleri paylarını aldık

tan sonra kalan kısmı alma durumunda 
bulunan mirasçılar (asabe). esas itibariy
le belirli bir pay sahibi olmadıklarından 
ölene kendilerinden daha yakın bir asa
be bulunmadığı takdirde kalanı alırlar, 

aksi halde mirastan bütünüyle mahrum 
olurlar. Diğer bir ifadeyle asabeler için 
hacb-i noksan söz konusu olmaz; ya mi
rasçı olur, kalanı alırlar, ya da daha yakın 
asabe tarafından hacb-i hırman ile mi
rastan bütünüyle mahrum edilirler. Oğul
lar için Kur'an'da muayyen bir pay belir
tilmemiş olması oğulun (en-N isa 4/ 1 ı). 
ölenin eviadı bulunmadığı takdirde an
nenin üçte bir hisse alacağı belirtildiği hal
de babanın hissesinin belirtilmemiş olma
sı da babanın (en-N isa 4/1 ı ı asabe ola
rak kalanı alacağını ifade etmektedir. Di
ğer taraftan hadiste, "Pay sahiplerine pay
larını veriniz. Kalan miktar ölene en ya
kın erkek hısma aittir" (Buhar!, "Fera'iZ", 
5, 7, 9, ı 1; Müslim, "Fera'iz", 2, 3, 4; ibn 
Mace, "Feral.z" , ı O; Ebu Davud, "Fera'iz" , 
7) denilmesi. asabeler için ya mirasçı olup 
kalanı alma veya daha yakın bir asabe bu
lunduğu takdirde mirastan bütünüyle 
mahrum olma sonucunu doğurmaktadır. 

Zeydiyye mezhebi dışında kalan Şla mez
hepleri asabe müessesesini kabul etmez
ler. Bu sebeple ölenin kardeşi, amcası ve
ya amca çocuklarının mirasçı olabilmesi 
için ölenin kız eviadı dahi olmamalıdır. 
Eğer ölenin kızı varsa erkek kardeşleri, 

kardeş çocukları , amcaları ve amca ço
cukları asabe olarak mirastan pay ala
maz. Bu durumda kız önce muayyen pa
yını alır, kalanı da red suretiyle (kalan kıs
mı alacak mirasçı bulunmadığı gerekçe
siyle) ayrıca alır. 

Zevi'l-erhamın mirasçılığını kabul eden 
fakihlere ve hukuk ekallerine göre bu 
grup da kendi içinde asabede olduğu gi
bi ölene yakınlık derecesine göre birta
kım sınıflara ayrılır ve daha yakındaki bir 
mirasçı diğerini mirastan mahrum bıra
kır. Mesela kızın kızı varken oğlun kızının 

kızı mirasçı olamaz (bk. ZEVİ' I-ERiiAM ). 
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~ HAMZA AKTAN 

HACCAC b. ERTAT 
(öU..).:,.ı~~ ) 

Ebu Ertat Haccac b. Ertat 
b. Sevr en-Nehai 

(ö. 145/762) 

Basra ve Kiife kadısı, muhaddis. 
_j 

Enes b. Malik gibi bazı sahabiler hayat
ta iken doğdu; ancak onlarla görüşeme
diğiiçin tebeu't-tabiinden sayıldı. Küçük 
yaşta fıkıh öğrendiği ve iyi yetiştiği için 
on altı, bazı rivayetlere göre ise yirmi altı 
yaşlarında Kufe'de fetva vermeye başla
dı . "Büyük fakih", "Irak müftüsü" gibi un
'vanlarla anıldı. Kabiliyeti ve zekası sebe
biyle Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-Man
sur onu yanına aldı. Hendese de bilen Hac
cac. Bağdat şehrinin kuruluşu ve uluca
minin inşasında mimar olarak görev aldı . 

Daha sonra Mansur kendisini Basra kadı
lığına getirdi. Abbasiler döneminin ilk Bas
ra kadısının Haccac olduğu söylenir. Bazı 
kaynaklarda Haccac'ın Kufe'de de kadılık 
yaptığı ve orada Ömer b. Abdülaziz'in oğ
lu Abdullah'ın zabıt katipliğini ifa ettiği 
kaydedilmektedir. 

Haccac önceleri maddi sıkıntı çekmiş, 

yıllarca cariyesinin dokuduğu şeyleri satıp 
geçimini sağlamıştır. Ebu Ca'fer el-Man
sur'un kendisine sahip çıkmasından son
ra hayatı değişmiş. iddia edildiğine göre 
Halife Mansur'un onu oğlu Mehdi ile bir
likte gönderdiği Horasan'dan kırk deve 
yükü eşya ve yetmiş köle ile dönmüştür. 

Asmai, Basra kadıları içinde ilk defa onun 
rüşvet aldığını ileri sürmüştür. Kibar, gü
zel giyinmeyi seven, tartışma yapılan top
luluklardan uzak duran Haccac b. Ertat 
aşırı derecede gururluydu. Muhtemelen 
asil bir aileye mensup olması . genç yaşta 

fetva vermeye başlaması sebebiyle ken
dini çok beğenirdi. Bulunduğu meclisler
de kendisine saygı gösterilmesini ister. 
katıldığı toplantıların tabii başkanı olurdu. 
Bu büyüklük duygusu onu toplumdan. 
özellikle de camiden ve cemaatten uzak
laştırmıştır. Halkla birlikte bulunmamak 
için cuma narnazına dahi gitmediği, "Ce
maatle namaz kılınayı terketmedikçe ki
şi ahlaki olgunluğa ulaşamaz" dediği nak
ledilmiştir. Fakiriere selam vermeyi bile 
doğru bulmayan Haccac'ın sonraları bu 
davranışlarından dolayı pişmanlık duy
duğu belirtilmektedir. 

Bu gururuna rağmen Haccac iyi bir 
alim, ilim adamlarının kendisinden ÖV

güyle söz ettiği bir muhaddisti. Atıyye 
ei-Avfl. Ata b. Ebu Rebah. Nafı'. Amr b. 
Dinar ve Şa'bi gibi alimlerden hadis 
rivayet etmiş, hocalarından Mansur b. 
Mu'temir, akranlarından İbn İshak ve 
Şu'be b. Haccac başta olmak üzere Süf
yan es-Sevr!, Abdürrezzak b. Hernınarn 
es-San'ani. Hammadeyn (Hammad b. Zeyd 
ile Hammad b. Seleme). Abdullah b. Müba
rek ve diğerleri kendisinden rivayette bu
lunmuşlardır. Şu'be b. Haccac hadis öğ
renmek isteyenlerin ona gitmesini tavsi
ye etmiş. Süfyan es-Sevr! kafasındaki bil
gilere onun kadar sahip olan başka bir 
alim görmediğini söylemiş. Hammad b. 
Zeyd ise onu hadiste Süfyan es-Sevr!' den 
daha üstün tutmuştur. Ahmed b. Han
bel, Bezzar ve Hatib ei-Bağdadl gibi alim
ler Haccac'ı hadis hafızı kabul ettikleri 
gibi İbn Ebu Neclh Kufe alimleri içerisin
de onun gibisinin bulunmadığını. Ata b. 
Ebu Rebah da onun ilirnde Kufe gençle
rinin efendisi olduğunu söylemiştir. Dev
rinde pek çok kişi ondan faydalanmak için 
Kufe Mescidi'nde ve evinde düzenlediği ilim 
meclislerine katılmış, talebeleri soruları
na cevap alabilmek için kapısının önünde 
bazan sabahlara kadar beklemişlerdir. 

Haccac'ın hadislerin yazılmasına karşı 
çıktığı. talebelerine hadis yazanlardan 
uzak durmalarını öğütlediğ i, derslerinde 
hadis yazanları ikaz ettiği. hatta mecli
sinden çıkardığı söylenmektedir. Ona gö
re hadis yazarken her an hata yapılması. 
mesela Ömer yerine Amr yazılması müm
kündür. 

Haccac b. Ertat'ın hadis ilmindeki üs
tünlüğüne rağmen tedlis* yaptığı ve me-

. sela zayıf, hatta metruk olarak bilinen 
Muhammed b. Ubeydullah ei-Arzemi'den 
duyduğu hadisleri Amr b. Şuayb'dan nak
lettiği, Mücahid ve İbn Şihab ez-Zührl ile 
karşılaşmadığı. halde onlardan rivayette 
bulunduğu bilinmektedir. Kendilerinden 

HACCAC b. ERTAT 

hiç hadis duymadığı İkrime, MekhCıl, İb
rahim en-Nehai, Zühri. Yahya b. Ebu Ke
slr. Hişam b. Urve gibi kişilerden hadis 
nakletmiş, tedlis yoluyla hadislerini rivayet 
ettiği muhaddislerin sayısının on yedi ol
duğunu kendisi söylemiştir. "Sen bana 
bir kimseden hadis nakletmişsen bu ha
disi o kişiden bizzat nakletmekte bir mah
zur görmem" dediği nakledilmektedir. 
Bu sebeple İbnü'I-Mübarek, Yahya el-Kat
tan. Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel ve 
Nesa! başta olmak üzere kendisinden 
övgüyle bahseden alimler de onu müdel
lis olarak nitelendirmişler ve hadislerini 
ihtiyatla karşılamışlardır. Ebu Hatim er
Razi ve İbn Huzeyme. Haccac'ın "hadde
sena" ve "ahberena" gibi hadisi bizzat 
kendisinin duyduğunu gösteren lafızları 
kullanarak rivayet ettiği hadisiere güve
nilebileceğini , böyle olmayan rivayetleri
nin delil olarak kullanılamayacağını söy
lemişlerdir. Haccac'ın rivayetleri konu
sunda daha ağır ithamlar da yapılmış. 
onun çok hata yaptığı . lafızları değiştir

diği, hadise aslında bulunmayan sözler 
ilave ettiği. hfıfızasının zayıf olduğu ileri 
sürülmüş, Ahmed b. Hanbel'in, onun ne
redeyse ilavesiz bir tek hadisi bile bulun
madığını söylediği rivayet edilmiştir. Bu 
itharnları dikkate alan İbn Sa'd, İbn Ma
In. Nesa! ve Hatib ei-Bağdactl Haccac'ı 
zayıf sayarken Ahmed b. Hanbel, Dare
kutnl gibi alimler de onun rivayetlerinin 
delil olmayacağını ileri sürmüşlerdir. İb
nü'I-Medlnl ve Yahya b. Said el-Kattan 
Haccac'dan bir tek hadis bile yazmamış. 
Zaide b. Kudame'nin onun hadislerinin 
terkedilmesi kanaatinde olduğu rivayet 
edilmiştir. Ancak İbnü'I-Mübarek. İbn 
Mehdi. İbn Main ve Ahmed b. Hanbel'in 
de aynı kanaatte olduğuna dair rivayeti 
Zehebl aşırı bulmuş ve alimler hakkında 
daha ölçülü olmak gerektiğini belirtmiş
t ir. İbn Adi de Haccac'ın müdellis oldu
ğunu, hadiste bazan hata yaptığını. fakat 
hiçbir zaman yalan rivayette bulunmadı
ğını, Yahya b. Said ei-Kattan'dan baŞka 
hiç kimsenin onun hadislerini terketmedi
ğini söylemiştir. 

600 kadar hadis rivayeti bulunan Hac
cac'ın hadislerine Buhar! dışındaki Kü
tüb-i Sitte müellifleri itimat etmiş, Bu
har! ise onu zayıf sayarak kendisinden ha
dis nakletmemiştir. Ancak İbn Hacer. ken
di elinde bulunan ŞaJ:ıil).-i Bu.tJQri nüs
hasının ucltl5" bölümünde onun bir hadi
sinin "muallak" olarak nakledildiğini belirt
miştir. Müslim ise Haccac'ın rivayetlerini 
bazı hadisleri desteklemek üzere "mü
tabi"' ve "şahid" olarak zikretmiştir. Da
rimi ile İbn Hibban da Haccac'ın hadis-
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