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Abdülkerim b. Muhammed Ca'fer 
(1859-1937) 

İranlı fakih ve dini lider. 

Orta İran'daki Yezd şehrinin Mihricürd 
köyünde doğdu . İlk öğrenimini Erdekan 
ve Yezd'de tamamladıktan sonra lrak'a 
gitti. Samerra'da Şeyh Fazlullah Nuri, 
Mirza İbrahim Mahallati, Mirza Muham
med Hasan eş-Şirazi ve özellikle Seyyid 
Muhammed ei-Fişareki'nin derslerine 
devam etti. Fişareki, Şirazi'nin 1312'de 
(1895) ölümü üzerine Necefe gidince 
Hairi de onunla birlikte gitti ve hocasının 
1898 yılında vefatma kadar öğrenciliğini 
sürdürdü. Daha sonra Ahund Molla diye 
bilinen Muhammed Kazım-ı Horasani'
nin derslerine katıldı ve onun en başarılı 
öğrencilerinden biri oldu. Bu sırada gitti
ği Kerbela'da çevresine toplanan öğren
cileri yetiştirme çabalarından dolayı Mir
za Muhammed Taki-i Şirazi'nin takdirini 
kazandı. 1900 yılında Erak'in (Sultanabact) 
ileri gelenlerinden Seyyid Mustafa ve ba
bası Hacı Aga Muhsin'in daveti üzerine 
oraya gitti. Erak'te verdiği derslere çok 
sayıda öğrencinin devam ettiği bilinmek
tedir. Batılı güçlerin İslam dünyası üze
rindeki hakimiyet emellerini göz önünde 
bulunduran Hairi, sorumlu bir dini lider 
olarak politikaya karışmamanın gerekti
ğine inanmış ve bunu ömrünün sonuna 
kadar devam ettirmiştir. Onun bu tutu
mu, kendisini davet eden Seyyid Musta
fa'nın aktif siyaset anlayışına aykırı düş
tüğünden Erak'ten ayrılmak zorunda 
kaldı. önce Necef'e, ardından Kerbela'ya 
gitti. Kerbela'da bulunduğu dönemde 
çalışmalarını tamamen fıkıh ve usul öğ
retimi gibi dini konulara hasretti. Bir 
süre sonra tekrar Erak'e döndü ve 1913-
1922 yılları arasında burada çok sayıda 
öğrenci yetiştirdi. 
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1920'de iki büyük Şii müctehidi Mirza 
Muhammed Taki-iŞirazi ve Şeyhüşşeria 
ei-İsfahil.ni diye bilinen Fethullah b. Mu
hammed Cevil.d Namazi eş-Şirazi'nin ölü
münden sonra merci-i taklid makamı 
Necef'te Seyyid Ebü'I-Hasan ei-İsfahani 
ve Mirza Muhammed Hüseyin en-Naini'
ye, iran'da ise ilim adamlarının ve halkın 
güvenini kazanan Hairi'ye intikal etti. Hai
ri merci-i taklid olduktan sonra da ilimle 
uğraşmayı tercih edip tedris faaliyetleri
ni sürdürdü. Bu tavrı Şia din sınıfı üzerin
de geniş ölçüde etkili oldu. Buna karşılık 
Irak'taki alimlerin, Şii dünyasında men
faati olan ingiltere'ye ihtiyatsız şekilde 

· ve doğrudan karşı çıkmaları nüfuzlarının 
kırılmasına sebep olmuş ve başta Naini, 
isfahani. Şeyh Mehdiel-Halisi olmak üze
re birçok alimin ilmi faaliyetlerinin yasak
lanmasına, dolayısıyla Irak'taki Şii ilmi çev
renin değerinin düşmesine yol açmıştır. 

Kum şehrinin tanınmış alimlerinden 
Ayetullah Muhammed Taki Bafki baş
kahlığında bir heyetin. Hairi'yi ziyaret 
ederek Havze-i İlmiyye'nin başına geç
mesini ve dini öğretim kurumlarını yeni
den düzenlemesini teklif etmesi üzerine 
H ai ri 1922 yılı Martında öğrencisi Ruhui
lah Humeyni, Muhammed Taki Hansari 
ve Gülpayigani ile birlikte Kum'a gitti. 
Kısa zamanda ders halkalarını kurarak 
öğretim faaliyetini başlattı . Onun Kum'a 
gittiğini öğrenen Sadreddin Sadr, Mu
hammed Kazım Şeriatmedari ve Seyyid 
Şehabeddin Mar'aşi gibi alimler de bu 
şehre gelip yerleşti. Bu arada son Kaçar 
Hükümdan Ahmed Şah bizzat Kum'a 
gelerek kendisini ziyaret etti. Kum, din 
öğrenimi gören ve sayıları 1 OOO'e yakla
şan öğrenciler sayesinde Kerbela ve Ne
cef'e rakip bir şehir haline geldi. Hairi, 
kurduğu veya ıslah ettiği müesseselerde 
eğitim ve öğretimi düzene soktu. Hızla 
bir öğrenci ve ulema merkezi haline ge
len Kum'da İngilizler tarafından Irak'tan 
sürgün edilen Mehdi ei-Halisi, Ebü'I-Ha
san ei-İsfahil.ni, Mirza Muhammed Hü
seyin en-Naini, Ali eş-Şehristani ve Ab
dülhüseyin ei-Hücce gibi alimler halkın 
ve devlet adamlarının sıcak ilgisiyle kar
şılaştılar. Irak dini muhitinin kısmen de 
olsa iran'a intikal etmesi, o devirde iran'ın 
en güçlü adamı olan Serdar Sipah (Rıza 

Şah Pehlev0 tarafından iyi karşılanmadı. 
Zira böylesine güçlü bir dini çevre İran 'da 
yeni teşekkül eden komünist hareketi 
zayıflatabilirdi. Ayrıca Hairi, 1924 yılında 
Irak'ta kurulacak olan cumhuriyet idare
sine taraftar olmamış, Kum halkını gös
terilere çağırmış ve bu sebeple yönetim 

tarafından kendisine bazı kısıtlamalar 

konmuştu. Hairi'nin Kum'da geliştirme
ye muvaffak olduğu dini müesseseler 
daima hükümetin baskılarına hedef teş
kil etmiştir. Bu arada Hairi'nin, yardım
cısı Muhammed Taki Bafkı~nin 1927yılında 
tutuklanmasında da devlete karşı her
hangi bir tepkisi görülmemiştir. Sadece 
1928'de hükümet politikasına karşı 

tavrını ortaya koyınnuş, şaha gönderdiği 
bir telgrafla tek tip elbise giyilmesi mec
buriyetini getiren kıyafet kanununu pro
testo etmiştir. Hairi bunun dışında poli
tikaya girmemiş ve Rıza Şah Pehlevi'ye 
karşı başlatılan muhalefet hareketine 
katılmamıştır. Yılınadan faaliyetlerini sür
düren Hairi, özellikle Kum'da halkın yara
rına olan müesseseleri kurmaktan geri 
kalmamış; Kum Hastahanesi, Feyziye Kü
tüphanesi, yeni kabristanın tesisi, Kum 
medreselerinin tamiri, Feyziye Medre
sesi'ne bazı ilavelerin yapılması onun ta
rafından gerçekleştirilmiştir. 

H ai ri' nin yetiştirdiği öğrenciler arasın
da hepsi de "ayetullah" olan Seyyid Ah
med b. Yusuf Musevl, Muhammed Taki 
Hansan. Seyyid Şehabeddin Mar'aşi, Mu
hammed Kazım Şeriatmedart Seyyid Mu
hammed Rıza Gülpayigani ve Ruhuilah 
Humeyni en meşhurlarıdır. Kendisinin 
politikadan uzak durmasına karşılık bu 
öğrencilerinin siyasetle iç içe bulunması 
dikkat çekicidir. Oğulları Şeyh Murtaza 
ve Şeyh Mehdi iran'ın tanınmış alimle
rinden olup Şeyh Mehdi Ayetullah Suru
cirdi tarafından irşad için Washington'
da görevlendirilmiştir. 28 Şubat 193Tde 
Kum'da vefat eden Hairi, imam Musa ei
Kazım'ın kızı ve Ali er-Rıza'nın kardeşi 

Fatıma'nın harem revakında defnedildi. 

Eserleri. Hairi'nin daha çok fıkıh ve 
usUl-i fıkıh konularında telif ettiği eserle
ri şunlardır: 1. el-lfaşiye 'ale'l-<urve
ti'l-vüş]fa (!baskı yeri yokl 1347). Seyyid 
Muhammed et-Tabatabil.i ei-Yezdi'nin 
eseri üzerine yazılmış bir Mşiyedir. 2. 
Kitdbü'ş-Şaldt (her iki eser için bk. Aga 
Büzürg-i Tahran!, e?-Zeri'"~ ila teşanifi'ş
Şi.'"a, VI. 149; XV, 57). 3. Dürerü'l-feva"id 
(Dürerü'l-uşaQ (l-ll, Tahran 1337, 1338). 

ictihad ve taklid konuları dışındaki usUl-i 
fıkıh meselelerini ihtiva etmektedir. 4. 
Ta]frirat. Hacası Fişareki'nin usul-i fıkıh
la ilgili takrirlerini ihtiva eden bir eserdir. 
s. Münteljabü'r-resa"il (Necef 1345). Çe
şitli risalelerinden derlenerek hazırlan
mıştır. Hairi'nin bunlardan başka Ki
tabü'n-NikôJ:ı, Kitabü'l-Mevariş ve Ki
tabü'r-Ra<;Ia' adlı eserlerinin bulunduğu 
belirtilmektedir (Tebriz!. ı. 67). 
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~ MUSTAFA Öz 

HAK 

(bk. HAKKAKLIK). 

HAK 
( .:.Wl ) 

Bir kitapta yanlış olarak 
veya fazladan yazılmış kısmın 

bıçak ucuyla kazmarak silinmesi 
anlamında hadis terimi 

(bk. DARB). 

HAK 
( j.:>JI) 

İslam literatüründe 

_j 

_j 

çeşitli anlamlarda kullanılan bir terim. 

L _j 

Sözlükte "gerçek, sabit ve doğru ol
mak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştir

mek; bir şeye yakinen muttali olmak" 
anlamlarında masdar ve "gerçek, sabit, 
doğru, varlığı kesin olan şey" anlamların
da isim olan hak kelimesi (çoğu I u hukük) 

genellikle batılın zıddı olarak gösterilir 
(Lisanü'l-'Arab, "1).~~ .. md; Tacü'l-'arüs, 
"l).~k" md ) D. B. Macdonald (E. E. Calver
ley) . İbranice'de benzer bir kökün "ağaç . 
taş veya metalin içini oymak; yazmak, 
kaydetmek, tasvir etmek; buyurmak, 
bir kanunla sabit hale getirmek; Tanrı 
veya insanlara karşı ödev, hukuk, imti
yaz" marralarına geldiğini belirterek (EF 
[Fr.J, 111, 84) hak kelimesinin bu dilden 
gelmiş olabileceğini ima ederse de Sami 
dil ailesinden olan Arapça ve İbranice'de
ki herhangi bir kelimenin yakın anlamlar 
ifade etmesi doğaldır. Bu durum karşı
sında birinin ötekinden geldiğini iddia ve 
ispat etmek oldukça zordur. Ragıb el-İs
fahanl. hakkın asıl manasının "mutaba
kat ve muvafakat" olduğunu belirttikten 
sonra ayetlerden örnekler vererek başlı-

ca dört anlama geldiğini belirtir. 1. Bir 
şeyi hikmetin gereğine uygun olarak icat 
eden; bundan dolayı hakAllah'ın bir ismi 
veya sıfatı sayılmıştır. 2. Hikmetin gere
ğine uygun olarakyapılan iş; Allah ' ın bü
tün fiilieri bu anlamda haktır. 3. Bir şeye 
aslı na uygun ve doğru olarak inan ma. bu 
şekilde kazanılmış inanç, bilgi. 4. Gerek
tiği şekilde , gerekli ölçüde ve gereken 
zamanda meydana gelen iş ( el-Müfredat, 

"1).~~ .. md ). Seyyid Şerif el-Cürcanl, hak
kın "inkarı mümkün olmayacak kesin
likte gerçek (sabit) olan şey" biçimindeki 
sözlük anlamını verdikten sonra Teftaza
nl'den iktibasla (Şerf:ıu'l -'Ais:a'idi 'n-!'fese

fiyye, s. 12- 13) terim olarak "gerçeğe 

mutabık olan hüküm" anlamına geldiği
ni, bu hükmü taşıyan söz. inanç. din ve 
görüşler için de kullanıldığını belirtir ve 
batılın zıddı olduğunu söyler (et-Ta'rl{at, 

"I:ıa~" md ) Nitekim kitabi dinlerden bi
rine mensup olanlara ve müslümanlara. 
Ehl-i sünnet ve'l-cemaat mezhebinden 
olanlara "ehl-i hak", bunların dışındaki din 
ve mezhep mensupianna da "ehl-i batı!" 
(ehl-i dalal) ismi verilm i ştir. İşraki filozof 
Şehabeddin es-Sühreverdl, el-Meşari' 

ve'l-mutaraJ:ıat adlı eserinde hak teri
mine ait tarif mahiyetindeki açıklamala
rın başarılı bir özetini verm iştir (ı. 21 O) . 

o İSLAM DÜŞÜNCESi. Hak kelimesi 
Cahiliye döneminde kullanılmaktaydı. 

Lebld b. Rebla'nın Mu'allaka'sında yer 
alan. "Ganimetleri payiaşırken oymağa 
hakkını veren biziz; oymağın hakları uğ
runa öfkelenerek kendi hukukundan vaz
geçen biziz" anlamındaki beyitte (Zevze
nl. s. 159) hak ve hukuk kelimeleri birinin 
sahip ve malik olduğu şeyi ifade etmek
tedir. Yine Lebld'in Divan' ı (s 66, 74. 91. 
120. 202). Meydanl'nin Mecma'u'J-em
§al'i (1. 230. 405). Ebu Temmam'ın Di
van'ı (s 252. 262. 278) gibi klasik kaynak
larda "gerçek, sabit. doğru söz" vb. an
lamlarında geçmektedir. Lebld'in Allah'ı 
yegane gerçek olarak gösteren, "Bilin
melidir ki Allah'tan başka her şey batıl
dır" manasındaki mısraı (Dluan, s. 132). 
Hz. Peygamber'in "şairlerce söylenmiş 

en doğru söz" şeklindeki iltifatına maz
har olmuştur (Buhar!, "Mena~ıbü'l-en
sar", 26; "Edeb", 90; Müslim. "Şi'r", 3-6) . 

Kur'an-ı Kerim'de 247 yerde geçen 
hak kelimesi ayetlerin çoğunda batılın 
zıddı olarak kullanılmıştır (mesela bk. el
Bakara 2/42; en-Nisa 4/105; ei -Maide 5/ 
77) . öteki anlamları arasında "vakıaya. 
gerçeğe uygun söz" (el-A'raf 7/ 169; Sad 

HAK 

38/84); "doğru haber" (ei-Mü'minGn 23/ 
62); "doğru yol" (Yunus 10/35); " aslına 

uygun bilgi, inanç. yakin" (Yunus 10/36; 
en-Necm 53/28; el-Vakıa 56/95 ; krş . Taberl, 
xv. 89); "delil" (Yunus 10/76. 77; krş. 

Taber!. XV, 102, 105); "bir olayın iç yüzü" 
(Yusuf 12/5 1 ); "adalet" ( ei-A'raf 7/89; el
Enbiya 21/112; Sad 38/22. 26; ez-Zümer 
39/69, 75); "görev, ödev, hüküm" (el-Sa
kara 21180. 236. 241 ; er-ROm 30/4 7) en 
çok dikkati çekenleri dir. Başkalarıyla ilgili 
yükümlülüklere aykırı davranışların nite
liğini belirtmek üzere " bi-gayri'l-hakkı" 

ve "bi-gayri hakkın" (haksız yere) (el-Baka ra 
2/61; AI-i imran 3/ 11 2. 181; eş-Şura 42/ 
42). yine başkalarıyla alakah bir genel 
hükmün dışına çıkmaya cevaz veren "il
la bi'l-hakkı" (ancak haklı bir sebeple) (ei 
En'am 6/ 151; el-is ra 17/33; el-Furkan 25/ 
68) tabirleri Kur'an'da sıkça geçmekte
dir. Kur'an'da hak kelimesi "gerçek, sa
bit, doğru" gibi anlamları dolayısıyla 

Kur'an'ı ve İslam'ı ifade ettiği gibi (el - is
ra 17/81. 105; el-Kehf 18/29) vukuu kati 
olan ölüm için de kullanılmıştır (Kaf 50/ 
19). Daha çok "vaad" kelimesiyle birlikte 
ahiret hakkındaki haberler. müjde ve 
tehditler de hak ile ifade edilir (el-Enbi
ya 21/97; Gafir40/55) Hakkelimesi "var
lığı kesin olan. mutlak gerçek, hikmete 
uygun olarak icat eden" anlamlarından 
dolayı Allah'ın bir ismi veya sıfatı olarak 
da geçmektedir (el-En'am 6/62; Yunus 
10/30. 32; el-Hac 22/62). Ebü'I-Ferec İb
nü'I-Cevzl, Kur'an'da hak kelimesinin 
müfessirlere göre başlıca on sekiz an
lamda kullanıldığını belirtir ve ayetler
den örnek vererek bu anlamları şöyle sı
ralar: Allah , Kur'an, İslam , adalet, tev
hid, sıdk, mal, vücüb, ihtiyaç, pay, be
yan. Kabe'nin durumu. haram ve helali 
açıklama. kelime-i tevhid, ölüm, kesinlik, 
cürüm. batılın zıddı (!'füzhetü'l-a'yün, s. 
266-269) 

Hak kelimesi Kur'an'daki anlamlarıyla 
hadislerde de geniş olarak yer almıştır 
(bk. Wensinck. el-Mu'cem, "1).~~" md ) 
Hz. Peygamber'in uzunca bir duasında 
geçen, "Allahım! Sen haksın, senin vaa
din haktır. sana kavuşmak haktır, senin 
sözün haktır, cennet haktır. cehennem 
haktır. peygamberler haktır. Muhammed 
haktır. kıyamet haktır" (Buhar!. "Tehec
cüd", ı) cümlelerindeki hak kelimelerin
den ilki "varlığı kati olan , kuşkuya yer bı
rakmayacak kesinlikte gerçek ve sabit 
olan" şeklinde açıklanmış ve bu vasfın 
yalnız Allah'a mahsus olduğu. çünkü sa
dece Allah'ın ezelden ebede yokluktan 
münezzeh bulunduğu belirtilmiştir (İbn 
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