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Iii BEKİR TOPALOÖLU 

HAKiM 
(bk. KADI). 

HAKiM 
(~~1) 

Hukuki hükümlerin 
koyucusu ve kaynağı 

anlamında fıkıh usulü terimi. 

_ı 

ı 

_ı 

Sözlükte "hüküm veren, yönetici. ka
dı" manalarma gelen hakim kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de ilk anlamda beş ayet
te çoğul şekliyle (ei-A'raf 7/87; Yunus 10/ 
109; Hud 11/45; Yusuf 12/80; et-Tin 95/ 

8)' birçok ayette de değişik fıil kalıplarıy
la geçmektedir. "Yönetici ve kadı" anla
mında ise muhtelif hadislerde kullanıl
mıştır (Buhar!, "İ"tişam", 21. "AJ:ıkam", 
15, 16, 21. 29, 39, 40; Müslim, "Al5zıye", 
15; Ebô Davud. "AJ5zıye", 2. 8) . Hakim 
usül-i fıkıhta "hükmün sactır olduğu kay
nak ve hukukun menşei" anlamına gelir. 
Kaynak kavramı "bir şeyin ilk çıktığı yer" 
manasında kullanıldığı zaman hukukun 
kaynağı ile hukuk kurallarının nereden 
geldiği ve dayanağının ne olduğu kaste
dilir. Bu anlamda fıkıh usulünde "delil" 
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kelimesi kullanılmakta, şer'i hükümlerin 
dayanağını teşkil eden Kur' an. Sünnet ve 
diğer kaynaklara "edilletü'l-ahkam" veya 
"mesadirü'l-ahkam" denilmektedir (bk. 
DELiL) . Hukukun kaynağı ile hukukun 
menşei, yani kanun koyucu (şari') kaste
dildiğinde ise İslam hukukunun kaynağı 
Allah'ın iradesi olup Kur' an, Sünnet ve di
ğer kaynaklar Allah'ın iradesine götüren 
delil ve vasıtalardır. 

İslam hukukçuları. "hukuki hükümle
rin yaratıcı kaynağı (menşei)" anlamında 
tek hakimin Allah ve O'nun ilahi iradesi 
olduğunda ve bu manada aklın istiklali 
bulunmadığında ittifak etmişlerdir. is
lam hukukunda mevcut, "Hüküm ver
mek ancak Allah'ın hakkıdır" şeklindeki 
kural da, "Hüküm ancak Allah'ındır; O 
hakkı anlatır ve O doğru hüküm veren
lerin en hayırlısıdır" (el-En'am 6/57) aye
tinden çıkarılmıştır. 

islam alimleri. yaratıcı kaynağı ilahi 
irade olan hukuki hükümlerin peygam
berler ve ilahi kitaplar olmadan tek ba
şına insan aklıyla bilinip bilinemeyeceği 
konusunda farklı görüşler .ileri sürmüş
lerdir. Kelam ve fıkıh usulünde "hüsün ve 
kubuh meselesi" adı altında geniş tealo
jik tartışmalara sebep olan bu konuda 
Mu'tezile mensupları ile bazı Ca'feriler, 
menşei Allah'ın iradesi olan hukuki 
hükümlerin peygamberler ve ilahi kitap
lar olmadan insan aklıyla bilinebileceğini 
söylemişlerdir. Çünkü öğrenme kaynak
ları vahiy ile sınırlı değildir ve akıl da bu 
kaynaklardan biri olabilir. Onlara göre 
hukuki hükümlerin taalluk ettiği fiilierin 
birtakım vasıf ve neticeleri mevcut olup 
bu vasıf ve neticeler söz konusu fiilieri 
zararlı veya faydalı yapar. Bu vasıflara 
dayanarak ve fiilierin meydana getirece
ği zarar veya faydalar göz önüne alınarak 
onların iyi veya kötü olduğuna akıl ile 
hükmedilebilir. Bu kabul,. alimleri fiiliere 
ait ilahi hükümlerin aklın o fiilieri zararlı 
veya faydalı olarak idrak etmesine göre 
sevkedildiği sonucuna götürmüştür. Bu 
da Allah'ın insanlardan. akıllarının faydalı 
görüp iyi kabul ettiği fiilieri yapmalarını 
ve zararlı görüp kötü kabul ettiği fiiller
den kaçınmalarını istemesi demektir. 
Buna göre aklın iyi gördüğü fiil Allah'ın 

da yapılmasını istediği ve yapanlara se
vap ve mükafat vaad ettiği fiil, aklın çir
kin gördüğü fiil ise Allah'ın da yapılması
nı istemediği ve yapanları cezalandıraca
ğı fiildir. Varılan bu son noktanın ilk ba
kışta. bu görüş sahiplerinin aklı iyi ve kö
tü_ konusunda hakim saydıklarını çağrış
tırdığı ve Allah'ın yegane şari' ve hüküm 

_ koyucu vasfını tartışmalı hale getirdiği 

doğrudur. Hatta bazı usulcüler bu se
beple Mu'tezile'ye göre aklın mGcip ol
duğu, yani aklın iyi veya kötü gördüğü 
şeyi emretmek veya yasaklamanın Allah 
için vacip olduğu iddiasında bulunmuş
larsa da bu iddia (Fahreddin er-Razi, 1/1, 
s. 223-225; Abdülazlz el-Buhar!, IV, 230; 
Sadrüşşerla, ı, 90; Ebu Zehre, s. 54) bir
çok Ehl-i sünnet alimince doğru bulun
madığı gibi bizzat bazı Mu'tezile alim
leri tarafından da reddedilmiştir (Kadi 
Abdülcebbar, VI , 62-64; Ebü'I-Hüseyin 
el-Basri, l, 366; ll, 869-870, 886-887). Ni
tekim Ehl-i sünnet usulcülerinin önemli 
bir kısmı. Mu'tezile'nin bu konudaki gö
rüşünü aktarırken Mu'tezile'ye göre ak
lın hakim değil müdrik ve keşfedici eldu
ğunu belirterek(Gazzall, ı. 56-57; Amidl, 
ı. 77; İsnevl, I, 154; ibnü'l-Hümam, ll, 89) 
daha yumuşak bir ifade kullanmışlardır. 
Öyle anlaşılıyor ki Mu'tezile'nin bu konu
da akla ağırlık vermesi, aklın idrakinin 
Allah için bağlayıcı olduğu şeklinde değil 
iyiliği bilinen fiilin emredilmiş. kötülüğü 
bilinen fiilin yasaklanmış bulunduğunu 
Allah'ın hükmü olarak görmek gerektiği, 
fiilierin iyilik ve kötülüğünün akıl ile bili
nebileceği tarzındadır. Mu'tezile litera
türünde yer alan ifadelerden menşe an
lamında hüküm kaynağının sadece ilahi 
olduğu, akla tanınan rolün bu ilahi hü
kümlerin bilinmesi konusuyla ilgili bulun
duğu, hatta bu konuda bile akla sınır kon
d uğu anlaşılmaktadır (Dönmez, s. 11-12). 

Eş'ariler, Allah'ın kitapları ve peygam
berleri olmadan ilahi menşefi hukuki hü
kümleri aklın bilmesine imkan bulun
madığını ileri sürmüşlerdir. Zira aklın fi
illere dair verdiği hükümlerde apaçık bir 
ihtili:lf içinde olduğu. bir kısım akıllar bazı 
fiilieri güzel bulurken diğer akılların aynı 
fiilieri çirkin gördüğü, hatta aynı kişinin 
aklının bile bir fiil hakkında farklı zaman
larda değişik hükümler verebildiği, ayrı
ca aklın hükmüne heva ve heves gibi 
başka faktörlerin de etki ettiği bilinmek
tedir. Dolayısıyla aklın iyi gördüğü fiilin 
_Allah katında da iyi olup O'nun tarafın
dan yapılması istendiğini, aklın çirkin 
gördüğü fiilin Allah katında da çirkin 
olup O'nun tarafından yapılmaması is
tendiğini söylemenin isabetli olmayaca
ğı açıktır. Şu halde Eş'ariler'e göre men
şei ilahi irade olan hukuki hükümleri öğ
renme kaynağı akıl değil sadece ilahi ki
taplar. peygamberler ve bunların gös
terdiği yolda müctehidlerin yaptığı icti
hadlardır. 

Matüridiler'e ve bir kısım Ca'feriler'e 
göre insana ait fiilierin bazı vasıflarının 
iyilik ve kötülüğü gerektirecek birtakım 



sonuçları vardır ve akıl bu özellik ve so
nuçlara dayanarak bir işin iyi veya kötü 
(güzel veya çirkin) olmasına hükmedebi
lir. Bu durumda selim akılların kötü gör
düğü fiil din tarafından kötü, iyi gördüğü 
fiil din tarafından iyi kabul edilmiştir. Bu 
noktada Mu'tezile ile aynı kanaati payla
şan bu görüş sahipleri, mükelleflere ait 
fiillerle ilgili ilahi hükümlerin bu fiilierde
ki aklın kavradığı iyilik ve çirkinliğe bağ
lanmasını ise şart koşmazlar. Zira akıl ne 
kadar kamil olursa olsun hata edebilir, 
ayrıca bazı fıiller akıl ile idrak edilemez. 
Bundan dolayı ilahi hükümlerle aklın iyi
lik veya çirkinliğini kavradığı fıil arasında 
zorunlu bir ilişki yoktur. Şu halde onlara 
göre akıl hukuki hükümlere kaynak teş
kil etmede yeterli olmayıp peygamberle
rin ve ilahi kitapların bulunması halinde 
hukuki hükümlerin kaynağı bu kitaplar 
ve peygamberler olacaktır. 

Bu kelaml tartışmaların pratik sonu
cu, peygamberlerin daveti ve Allah'ın şe

riatı kendilerine ulaşmayan insanların 

dini ve hukuki sorumlulukları konusunda 
ortaya çıkmaktadır. Mu'tezile'ye göre bu 
insanlar her türlü fiilierinden dolayı so
rumlu. Eş'arl ve Matürldller'e göre ise 
sorumlu değildir. Ancak Matürldller. bun
ların yalnızca Allah' ı tanıma ve bulma so
rumluluğu taşıdıklarını belirtmişlerdir 

(bk. FETRET; HÜSÜN). 

Şari' kavramı mecazen Hz. Peygamber 
için de kullanılmıştır. "Kendilerine kitap 
verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe 
inanmayan. Allah ve Resulü'nün haram 
kıldığını haram saymayan ve hak dini 
kendine din edinmeyen kimselerle, is
lam'ın hakimiyetini kabul ederek elleriy
le cizye verinceye kadar savaşın" (et-Tev
be 9/29); "işte o peygamber onlara iyili
ği emreder, onları kötülükten meneder, 
onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri ha
ram kılar" (ei-A'raf 7/157) mealindeki 
ayetlerden de anlaşılacağı gibi ResGl-i 
Ekrem'in haram kıldığı dinde haram, he
lal kıldığı da helaldir. Ancak bu durum 
dinde müstakil iki şari' bulunması anla
mına gelmeyip, "O arzusuna göre konuş
maz. bildirdikleri vahyedilenden başkası 
değildir" (en-Necm 53/3-4) ayetiyanında 
bizzat Hz. Peygamber'in. "Ben ancak Al
lah'ın kitabında helal kıldığı şeyi helal kı
larım ve yine ancak Allah'ın kitabında ha
ram kıldığı şeyleri haram kılarım" (Müt
taki el-Hindt, 1, 195-196) şeklinde ifade 
ettiği gibi Kur'an'a ve dolayısıyla tek ve 
gerçek şari' olan Allah'ın iradesine tabi 
ve onun kontrolünde bir teşri' faaliyeti
dir. ResGl-i Ekrem'in vahiyden gerçek 

anlamda bağımsız olarak hüküm koyma 
yetkisi bulunmamaktadır (bk. SÜNNET) 
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Iii AHMET AKGÜNDÜZ 

HAKiM 
(~~f) 

Hadis ilminde 
üstün seviyeye ulaşmış kimse. 

Hadis ilmiyle meşgul olanlar bu ilirnde 
ulaştıkları seviyeye göre "talib, müsnid, 
muhaddis, hafız. hüccet. hakim" gibi un
vanlarla anılmışlardır. "Hüküm veren" 
anlamına gelen ve daha çok kadılara ve
rilen bir unvan olan hakim unvanını (Ha
san Paşa, s. 254) müteahhir bazı usulcü
ler, derin hadis bilgisiyle alimler arasın
da ileri seviyeye ulaşan muhaddisler hak~ 
kında kullanmışlardır. Abdülfettah EbG 
Gudde ise bunu hatalı bulmaktadır ( Ceva
bü'l-lfatız Ebi Mul).ammed, s. 126, 129, 
ı 32-133) . Zira ona göre bu unvan kadılık 
görevinde bulunanlar hakkında kullanıl
makta olup Hakim en-NisabGrT'ye de ka
dılık yapması (ibn Hallikan, IV. 281) se
bebiyle verilmiştir. 

HAKIM ATA 

Hadis ilminde hakim seviyesine ulaşa
bilmek için rivayet edilen bütün hadisleri 
metin, sened, ravilerin durumu ve diğer 
yönleriyle bilmek gerekir. Buna göre ha
kim terimi hüccet de dahil olmak üzere 
muhaddisler hakkında kullanılan unvan
Iarın en üstünü sayılmaktadır (Tehanevl. 
s. 30). 

Malik b. Enes. Ahmed b. Hanbel, Bu
har!, Müslim b. Haccac, EbG DavGd es
Sicistanl. Nesa!. EbG Isa et-Tirmizi. Mu
hammed b. Cerlr et-Taberi ve Hakim en
NisabGrl hakim seviyesine ulaşmış mu
haddislerden kabul edilmektedir. 
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liJ MücTEBA Ui'iuR 

ı 
HAKiMATA 

-, 
(ö. 582/1186) 

Ahmed Yesevi'nin halifelerinden 

L 
Türkistanlı mutasavvıf şair. 

_j 

Harizm'de doğdu. Asıl adı Süleyman'
dır. Daha sonra yerleştiği yer dolayısıyla 
Bakırganl nisbesini aldı. Hayatı hakkın
daki bilgiler, yazarı bilinmeyen Hakim 
Ata Kitabı (Kazan 1846) adlı menakıb

nameye dayanmaktadır. Bu esere göre 
derse giderken arkadaşları gibi Kur'an-ı 
Kerlm'i boynuna asmayıp başının üstün
de taşıması Ahmed Yesevl'nin dikkatini 
çekmiş, ailesi ve hocasının iznini alarak 
onunla ilgilenmeye başlamıştır. Ahmed 
Yesevl bir gün müridierini tekkeye odun 
getirmek için ormana gönderir, hava 
yağmurlu olduğundan müridierin getir
diği odunlar yanmaz, sadece elbiselerini 
çıkarıp odunlara örten Hakim Ata'nın ta
şıdığı odunlar tutuşur. Ahmed Yesevi bu 
davranışından dolayı genç müridine "Ha
kim" adını vermiştir (Ali Şlr Nevat. s. 384). 
Rivayete göre Hakim Ata'nın hikmetler 
söylemeye başlaması bu olaydan sonra
dır. Bir müddet sonra şeyhinden icazet
name alan Hakim Ata irşad için Türkis-
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