
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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