
HAKiM es-SEHTD 

den sonra emir olan oğlu Nuh hacası Ha
kim eş-Şehid'i vezirliğe tayin etti ve bun
dan sonra adeta bütün devlet işlerini ona 
bıraktı. Bu görevi esnasında da ilmi faali
yetlerinden geri kalmayan Hakim eş-Şe
hid, idari açıdan zaman zaman bazı devlet 
adamlarının tenkitlerine maruz kalmıştır. 

İç isyanların ve devletin dağılma ala
metlerinin görülmeye başlandığı ı. Nuh 
devrinde maaşların ödenmesinde ve er
zak dağıtımındaki gecikmelerden veziri 
sorumlu tutan askerler bir gece ayak
landılar ve 334 yılı Rebiülahir ayında (Ka
sım 945) Hakim'i öldürdüler. Ölüm tarihi 
335 (946) veya 344 (955) olarak da kay
dedilmektedir. Bazı kaynaklarda, ayak
lanma sırasında olaylardan sorumlu tu
tulan Hakim eş-Şehid'in idam edilmek 
üzere emir tarafından askerlere teslim 
edildiği ileri sürülür. 

Eserleri. Çok yönlü bir alim olan Hakim 
eş-Şehid'in yazdığı nakledilen ·eserlerin 
büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır. 
Bilinen eserleri şunlardır: 1. el-Kdfi. Mü
ellif. en önemli eseri olan ve el-Mul]taşa
rü'l-kdti diye de anılan bu çalışmasında 
imam Muhammed'in zahirü'r-rivaye* 
kitaplarını birleştirip tekrarları çıkararak 

konul arı fıkıh bablarına göre tanzim et
miştir. Hanefi mezhebindeki zahirü'r-ri
vaye görüşlerin tesbiti konusunda gü
venilir bir kitap olan el-Kdti mezhepte 
İmam Muhammed'in eSerlerinden sonra 
temel kaynaklardan biri sayılır ( yazmala
rı için bk. Sezgin, ı . 443). İmam Muham
med'in nevadir* rivayete dayanan Kitd
bü'ş-Şürı1t ve Kitdbü'l-lfiyel'i ile Ebu 
Yusuf'un İl]tildfü Ebi lfani/e ve İbn 
Ebi Leyld adlı eserinin de yer aldığı (el
Kafi, vr. 653b vd.; Serahsl, XXX, 128-215) 
el-Kdfi'nin birkaç şerhi arasında en 
önemlisi Şemsüleimme es-Serahsi tara
fından kaleme alınan el-Mebsı1ftur (1-
XXX, Kah i re ı 324- ı 33 1 ). z. el-Münte
]fa. Bir önceki eser gibi mezhep imamı 
ve talebelerinin görüşlerini toplayan 
önemli kitaplardan biri olup Takıyyüddin 
et-Temimi ve Katib Çelebi'nin bazı neva
dir görüşleri de ihtiva ettiğini kaydetme
lerine karşılık (et-Tabakatü 's-seniyye, ı. 

36; Keşfü '?·?Unun, ll, ı 85 1) Abdülhay el
Leknevi zahirü'r-rivaye görüşleri topladi
ğını belirtmektedir (en-Nafi'u'l-kebfr, s. 
ı7). Ancak eser el-Kôfi kadar yaygınlaş
mamış ve zamanla kaybolmuştur. 

Hakim eş-Şehid'e nisbet edilen diğer 
eserler de şunlardır: el-Gurer (Keş{ü'?
?Unün, ıı. ı202). el-Müstal]laş mine'l
Cdmi' (Hediyyetü'l-'arifin, ll, 37). Şer
J:ıu'l-Cômi' (Sem'anl, VII, 426). Uşı1lü'l-
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fı]fh (a.g.e., VII, 426), el-İşdrôt (ibn Abi
din , ı. 2ı). Mul]taşaru Kitôbi'l-lfiyel, 
el-Mul]taşar. Bunlardan bir kısmının yu
karıdaki eserlerin değişik adları veya ba
zı bölümleri olması mümkündür. İmam 
Muhammed'in Kitôbü 'l-lfiyel'inin tale
besi Ebu Hafs el-Kebir tarafından yapı
lan bir rivayetinin ihtisarı olduğu söy
lenen Mul]taşaru Kitôbi'l-lfiyel bazı 
araştırmacılara göre müstakil bir eser 
değildir. Hakim eş-Şehld, imam Muham
med'in bu eserini el-Kôfi içerisinde özet
lemiş olup Serahsl'nin el-Mebsı1funda
ki "Kitabü'l-l:liyel" bu ihtisarın şerhidir. Se
rahsl, el-Mebsı1t'un mukaddimesinde 
ve çeşitli yerlerde el-Kdii'den söz etme
yip şerhettiği metni el-Mul]taşar adıyla 
anarken İbn Abidin ve Leknevi her ikisini 
ayrı eser olarak kaydetmekte. Leknevi ay
rıca el-Mul]taşar'ın EbO Abdullah ed
Dameganl tarafından şerhedildiğini de 
belirtmektedir(Mecmü'atü'r-resa'il, ı . 2ı; 

el-Feva'idü'l-behiyye, s. ı82 , 185). 
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HAKiM et-TiRMiZi 
( ı,S..\.o.fll # ) 

EbCı Abdiilah Muhammed b. Ali 
b. Hasen et-Tirmizi 

(ö. 320/932) 

Velilik konusundaki 
görüşleriyle tanınan siifi. 

.J 

Tirmiz'de muhtemelen lll. (IX.) yüzyı
lın başlarında doğdu. Hayatını ve geçirdi-

, ği ruhi gelişmenin önemli bir kısmını an
lattığı Büdüvvü şe'n adlı risalesinde, 
"kaderinin mutlu bir tecellisi ve iyi bir 
hoca" diye tanımladığı bir zatın kendisini 
ilm e teşvik ettiğini söyler. Küçük yaşlar
dan itibaren kendisinden nakli ve akli 
ilimleri öğrendiği bu hocanın bir hadis 
alimi olan babası olması çok muhtemel
dir. Attar, arkadaşları tahsil amacıyla se
yahate çıktıkları zaman başka kimsesi 
bulunmayan annesini yalnız bırakıp on
lara katılamadığı için çok üzülen Hakim 
et-Tirmizi'nin Hızır'la karşılaştığını ve 
ondan tahsil gördüğünü yazar ( Te?kire
tü '1-evliya', II, 9 1-92). Hakim, Tirmiz ve 
Belh'te birçok muhaddisten hadis ders
leri aldı (Zeheb!, A'lamü'n-nübela', XIII. 
439; Sübkl, ll, 245) ve seçkin bir Hanefi 
fakihinden fıkıh öğrendi (Hücvlr!, s. 178). 
Yirmi yedi yaşında iken hacca gitme ar
zusuyla yola çıktı . Bir süre Irak'ta kalıp 
hadis dinledikten sonra Basra yoluyla 
Mekke'ye ulaştı. Büdüvvü şe'n'de, her 
gece seher vakti Kabe civarında dua 
edip büyük günahlarından tövbe ettiği
ni, halini düzeltmeye, dünyaya ilgi duy
mamaya ve Kur'an ' ı ezberlemeye. mu
vaffak kılması için Allah'a yakardığını 
söyler. Hac dönüşü başladığı hafızlığı 

memleketinde tamamlayan Hakim et
Tirmizi, Allah'ı tanımak ve ahirete yönel
mek için kitap okumaya ve araştırmalar 
yapmaya, belde belde dolaşıp bir mürşid 
aramaya başladı. Bu arada sürekli olarak 
oruç tutmaya ve nafile namaz kılmaya 
devam etti. Ariflerin sözlerinden etkilen
di. Ahmed b. Asım el-Antaki'nin bir ese
rinin tesiriyle riyazet hayatı yaşaması ve 
çile çekmesi gerektiğine kanaat getire
rek bu yolu tuttu. Yalnızlıktan hoşlandı
ğı, tek başına kırlarda gezdiği ve sık sık 
harabe ve mezarlıkları ziyaret ettiği bu 
dönemde kendisine yardım edecek sa
mimi dostlar bulamadığım, ıssız yerler
de dolaşmaya devam ettiği sırada rüya
sında Hz. Peygamber'i gördüğünü , niha
yet Hak ile arasındaki perdenin kalktığını 
ve ilhama mazhar olduğunu, meclisine ge
lenlerle sabahlara kadar sohbet etmeye 



ve Allah'a yalvarıp yakarmaya başladığı
nı söyler (Büdüvvü şe' n, s. ı 4- I 7) . 

Ahmed b. Hadraveyh, Yahya b. Muaz 
er-Razi ve Ebu Türab en-Nahşebi gibi 
büyük sufilerin sohbetine katılma im
kanını bulan Hakim et-Tirmizi tasawuf, 
ahlak, kelam , hadis, tefsir. mezhepler 
tarihi ve dil ilimleri gibi çok değişik konu
larda eserler yazmış ve bu eserler ilgiy
le karşılanmış ; ancak bu durum bazıları
nın onu kıskanmasına, bazı sözlerini yan
lış yorumlayarak kendisini suçlamasına, 
hatta iftirada bulunmasına yol açmıştır. 
Nitekim aşktan bahsettiği, halkın ahla
kını bozduğu, bid'at çıkardığı ve peygam
ber olduğunu iddia ettiği ileri sürülerek 
Belh valisine şikayet edilmiş, vali bu ko
nularda konuşmayacağına dair kendisin
den yazılı bir belge almıştır (a.g.e., s. ı 7, 

ı 8). Hakim et-Tirmizi çektiği sıkıntıların 
kendisini daha da olgunlaştırdığını, kar
şılaştığı belalardan zevk alır hale geldiği
ni. kalp gözünün açıldığını ve ruhen yük
seldiğini hissettiğini , çıkan bir kargaşa 
sonunda kendisine eziyet edenlerin bel
delerinden kaçmak zorunda kaldıkları

nı . ona hürmet eden insanların sohbeti
ne devam etmeye başladıklarını söyler 
(a.g.e. , s. I 9 ). Manevi yükselişini genişçe 
anlattığı Büdüvvü şe 'n ' de hayatının 

son dönemi hakkında bilgi yoktur. Öm
rünün sonuna kadar eser yazmayı, çev
resinde toplanan müridierin terbiye ve 
irşadıyla meşgul olmayı sürdüren Hakim 
Tirmiz'de vefat etti. Türbesi Tirmiz hal
kı tarafından bugün de ziyaret edilmek
tedir. 

Hakim et-Tirmizi kendine mahsus bir 
üslupla nakllle aklı bağdaştırmaya , nakli 
ilimleri akli bir temele dayandırmaya ça
lışmıştır. Özellikle Helenistik felsefeden 

ve gnostisizmden gelen hikmet anlayışı

nı tasawufa aktararak bu hareketin yeni 
bir döneme girmesine katkıda bulun
muş ve bu sebeple "Hakim" diye anılmış
tır (Hakim et-Tirm izi, ljatmü 'l·evliya' , na
ş irin mukaddimes i, s. 8). 

Tasawufu geniş ölçüde hikmet olarak 
anlayan Hakim et-Tirmizi bilgiyi ilim. za
hir hikmet. batın hikmet şeklinde üçe 
ayırmış, daima bilginin son iki çeşidi üze
rinde durmuştur. Ona göre tasawuf sa
dece manevi haller değil aynı zamanda 
hikmetler yani objektif gerçeklerdir. Pey
gamberlerin ve velilerin sahip oldukları 
bilgiler yüce ve gizli hikmetler olup bun
lar kendilerine doğrudan Allah tarafın
dan verilir. Hak. adi ve sıdk terimleri Ha
kim'in üzerinde önemle durduğu kav
ramlardır. Hak organlar, adi kalp ler. sı dk 
akıllar için söz konusudur. Hak. adi ve 
sıdk hem marifet hem din olduğundan 
belli bir noktada din milrifetten ibaret 
olur. Hak şeriat ulemasının. adi hakimie
rin konusudur; sı dk ise hikmet sahipleri
ne Allah'ın bir lutfudur. 

Hakim'e göre ruhi faaliyetler ya beşeri 
çaba veya ilahi inayetle (himmet) gerçek
leşi r. Birinci durumda genel. ikinci du
rumda özel velayet bahis konusu olur. 
Allah ' ın hukukuna riayet eden veliler. di
nin emir ve yasaklarına uymalarının yanı 
sıra niyeti d üzeitme ve nefis m urakabesi 
gibi manevi hallere de dikkat ederler. 
Gerçekten Allah'ın dostları iseler O'nun 
lutfuyla veliliğin en yüksek seviyesine 
ulaşırlar. Onlar her zaman iyi iş yapmayı 
adet edindiklerinden hatadan korunur
lar. Çünkü iyilik yapma kendilerinde ta
bii bir meleke haline gelmişti r (a.g. e. , s. 
117-1 27) . Allah'tan ilham alan veli (mu
haddes, mükellem) gerçek anlamda bu 
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dereceye sahip olunca aldığı bilgilerin 
doğruluğundan emin olur. Şeytan vahye 
yanlış bilgiler karıştıramadığı gibi nefis 
de velinin ilhamını bozamaz. Velilik de 
peygamberlik gibi kes bi olmayıp ilahi bir 
lutuftur. Ancak peygamberlerin Allah'
tan aldıklarını tebliğ etme görevleri bu
lunduğu halde velilik tamamıyla özel bir 
mahiyet taşır. Bundan dolayı peygam
berin mucize gibi bir delile i htiyacı olma
sına karşılık velinin böyle bir delile ihtiya
cı yoktur. "Peygamberlik delil Bedir, veli
lik delildir" diyen Hakim'e göre veli ile Al
lah arasındaki ilişki sevgi, gözetim ve ina
yet esasına dayanır. Veliler hayrın ve fa
ziletin canlı timsalleridir. Hak için yaşar
lar, kendilerini Allah'a hizmete adarlar. 
Velilik tabiatı icabı zamanla sınırlı değil
dir, her zaman veli bulunur. Veli semada
ki ilahi kemalin yeryüzüne yansımasıdı r. 

Daha çok "hatmü'l-evliya" konusunda
ki fikirleriyle dikkati çeken Hakim et-Tir
mizi'ye göre nasıl bir hatemü'l-enbiya 
(peygamberlerin sonuncusu ) varsa bir 
de hatemü'l-evliya (son veli ) vardır. Ha
temü'l-evliya sadece velilerin en sonun
cusu değil aynı zamanda makamı en yü
ce. mertebesi en yüksek alanıdır ; ondan 
daha mükemmel bir veli yoktur (a.g. e. , 
s. 336-354). Hakim et-Tirmiii'nin velilik 
konusunda ortaya koyduğu bu görüşler 
kendisinden sonra mutasawıfları geniş 
ölçüde etkilemiştir. Özellikle Muhyiddin 
İbnü 'I-Arabi onun bu nazariyesine büyük 
önem vermiştir. 

Hakim,ljatmü'l-evliyô.' ve 'İlelü'ş 
şeri'a adlı eserlerinde iler i sürdüğü fikir
leri yüzünden suçlanmış. hatta bazıları
na göre Tirmiz'den çıkarılmasına bu fi
kirler yol açmıştır. Velileri nebilerden üs
tün görmek, hiç kimsenin bilmediği ve 
duymadığı tarzda Allah sevgisinden bah
setmek, eserlerine mevzu hadisler al
mak ve bid'atçılık yapmakla suçlanan 
Hakim (Sübki, ll , 245; ibn Hacer, V, 308) 
bu t ür konuları hayalinden bile geçirme
diğini söyler (Büdüvvü şe' n, s. 18). 

Çok erken başladığı yazı hayatını öm
rünün sonuna kadar devam ettiren Ha
kim'in eserlerinin önemli bir kısmı günü
müze kadar ulaşmıştır. Kendi ifadesine 
göre kitaplarını tasariayarak ve önceden 
karar vererek değil manevi hallerin bas
kısı altında kaldığı zaman teselli bulmak 
için yazdığından , kolay anlaşılır bir üs
lupla telif etmekle beraber bir konuyu 
anlatırken başka bir konuya yer vermek
ten ve düzensizlikten kurtulamamıştır. 

Yaşadığı dönemde tasawuf ve felsefe 
terimlerinin henüz belirginleşmemiş ol-
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ması da bir ölçüde müphemliğe yol aç
mıştır. 

Kendisinden sonraki sQfiler üzerinde 
etkili olan Hakim et-11rmizi'nin görüşle
rini benimseyenlerin oluşturduğu gruba 
Haklmiyye adı verilmiştir. EbO Bekir b. 
Verrak ile Hasan b. Ali el-Cevzecani bu 
hareketin önde gelen simalarıdır (Süle
m!, s. 221, 246). 

Gazzali, özellikle i]J.yô.'ü 'uWmi'd
din'in "gurur" bahsinde (lll, 367-402) 
geniş ölçüde Hakim et-Tirmizl'nin Kitô.
bü'l-Ekyô.s ve'l-mugterrin'inden, İbn 
Kayyim el-Cevziyye Kitô.bü 'r-Ru]J.'ta onun 
el-Furu]f ve men 'u 't-terô.düfünden fay
dalanmıştır (Muhammed İbrahim el-Ce
yQş!, IQ, XX- XXIJ/3, s. 106- 1 14). İbn Ata
ullah el-İskenderl, şeyhi Mürsi ile Ebü'l
Hasan eş-Şazell'nin Haklm'e büyük de
ğer verdiklerini. sözlerinden geniş ölçü
de faydalandıklarını ve kendisini en bü
yük velilerden saydıklarını bildirir. Bizzat 
İbn Ataullah'ta da bu tesir mevcuttur. 
Bahaeddin Nakşibend'in Haklm'i büyük 
bir veli olarak tanıdığı ve zaman zaman 
onun ruhaniyetine teveccüh ettiği nakle
dilir (Cam!, s. ı 18, ı 19; Münav!, ll, 45). 
Hücvirl'nin gönlünü fetheden Hakim et
Tirmizi, İbnü'l-Arabl'nin hayran olduğu 
ve tesirinde kaldığı bir mutasawıftır. 

Eserleri. 1. Ijatmü'l-evliyô.'. Nübüv
vet ve velayet meselesinin ilk defa dü
zenli ve etratlı bir şekilde ele alındığı eser 
yirmi dokuz bölümden meydana gel
mektedir. Müellif eserin dördüncü bö
lümünde tasawufi mahiyette 1 57 soru 
sormuş, son derece önemli ve derin olan 
bu sorular hakkında herkesin konuşa
mayacağını. konuşmasının doğru olma
yacağını anlatmak için de bunları cevap
sız bırakmıştır. Daha sonra İbnü'l-Arabl 
bu soruları cevaplandırmak için el-Ce
vô.bü'l-müsta]fim nmmd se'ele 'anhü 
et-Tirmi;;;i el-If akim adlı bir eser yazdı
ğı gibi el-FütCıf:ıdtü'l-Mekkiyye'de de 
(II, 40-ı39) bu soruları daha ayrıntılı bir 
şekilde cevaplandırmıştır (ayrıca bk. fjat
mü'l-evliya', s. 142-326). Veliliği nebilik
ten üstün görmekle suçlanan ve bu yüz
den Tirmiz'den ayrılmaya zorlanan Ha
klm'in ne Ijatmü'l-evliya'da ne diğer 
eserlerinde veliliği nebilikten üstün gör
düğüne dair bir ifade vardır. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, Hakim et-Tirmizl'nin bu 
görüşünün bazı kimselerin hatemü'l-ev
liya oldukları iddiasıyla ortaya çıkmala
rına yol açtığını söyler (Mecmü'u fetava, 
Xl, 223, 227, 263, 372, 444). Ijatmü'l
evliyô.' Osman İsmail Yahya tarafından 
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yayımlanmıştır (Mecelle tü '1-Meşrıls:, LIV, 
387-470; LV, 245-276; Beyrut 1965). z .. 
Büdüvvü şe'n. Hakim et-Tirmiii'nin 
otobiyografisi olan bu risaleyi Osman 
Yahya (fjatmü'l-evliya'ya yazdığı mu
kaddime içinde, s. 14-32) ve Muham
med Halid Mes'Od (IS, IV, 332-343) neş
retmiştir. 3. 'İlelü'ş-şerin ('İlelü'l-'iba
dat, 'İlelü'l-'ubüdiyye, Kitabü'l-'İlel, Key
fiyetü 'ş-şalat ve's-sivak). Hakim et-Tir
mizi bu eserinde Allah'ın nuru ile bakan 
bir kimsenin şer'! hükümlerin illet ve 
hikmetini kavrayabileceğini söyler. Bu 
görüşünü İşbô.tü '1- 'il el adlı eserinde na
zarf olarak söz konusu eden Hakim 'İle
lü'ş-şerin 'da bunun nasıl uygulanacağı
nı örneklerle göstermiştir. İlahi emir ve 
yasakların bağlı olduğu bir sebebin bu
lunmadığını, bunlardan amacın insanla
rın denenınesi olduğunu ileri sürenlere 
karşı bu tezi savunması. onun bütün dini 
hükümleri akılcı bir yaklaşımla yorumla
dığı suçlaması ile karşılaşmasına sebep 
olmuştur. Eserin bir nüshası Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'n
dedir (Haraççıoğlu, nr. 806, vr. 78a-104b). 
4. Ija]fi]fatü'l-ademiyyin (Kitabü'r-Ri
yaze fi ta'alluki'l-emr bi'l-l]alk). Hakim 
et-Tirmizi. hadis ve tasawuf gibi ilimler
le akli ve felsefi ilimleri bağdaştırmaya 
çalıştığı bu eserinde nakli ilimierin doğ
ruluğunu felsefi usulle ispatlamaktadır. 
Eser Abdülmuhsin el-Hüseynl tarafın

dan yayımlanmıştır (Mecelletü Külliyye
ti'l-adab, ll, 50-108). s. el-Menhiyyat. 
Eser, özellikle dinin yasakladığı her şeyin 
ardında yasaklamayı gerektiren bir se
bebin bulunduğunu göstermesi bakı

mından ilgi çekicidir. Müellife göre her 
yasağın bir gerekçesi vardır; ancak bu 
gerekçeler farklı olduğundan yasaklar da 
farklıdır. Bazı hususlar haram olduğu, ba
zıları da edebe aykırı bulunduğu için ya
saklanmıştır. Bu tür yasaklar hidayet yo
lunda olan kulun bu yoldan sapmaması 
için getirilmiştir. Hakim et-Tirmizi, bu 
eserinde fıkhl hükümleri ruhi gayelere 
bağlayarak zahirle batın arasındaki sıkı 
münasebeti göstermeye çalışmış. ancak 
çağdaşları bu yolda onu takip edeme
mişlerdir. Eser EbO Hıkir Muhammed 
es-Said (Beyrut ı 985) ve Muhammed 
Osman el-Huşt (Kahire ı 986) tarafından 
neşredilmiştir. 6. Nevô.dirü'l-uşul ii 
ma'rifeti a{J.bô.ri'r-Resul (Selvetü'l-'ari
fin ve bustanü'l-muvaf:ıf:ıidfn). 291 hadi
sin şerhini ihtiva eder. Hakim et-Tirmizi, 
diğer hadis kitaplarından farklı bir mahi
yet taşıyan bu eserinde her birine "asıl" 
adını verdiği 291 konu başlığı tesbit et-

miş , her başlığın altına bir hadisin şerhi
ni yapmış ve konu başlığına uygun so
nuçlara ulaşınaya çalışmıştır. Bu eserde 
müellifın asıl maksadı hadis rivayet et
mek değil sözü edilen esasları açıklamak 
ve temellendirmektir. Mustafa b. İsmail 
ed-Dımaşkl'nin Mir]fatü'l-vüşul li-Ne
vô.diri'l-uşul adlı haşiyesiyle birlikte ya
yımlanan eserin (İstanbul 1293) tahkikli 
basımını Mustafa Abdülkadir Ata ger
çekleştirmiştir (l-ll, Beyrut ı 992). YOsuf 
Abdurrahman el-Mar'aşl eserde geçen 
hadisler üzerine müstakil bir çalışma yap
mıştır ( Fihristü ef:ıadfşi Nevadiri'l-uşül, 
Beyrut 1 987). 7. el-Furu]f ve men'u't
terô.düf. Müellif bu eserinde, eş anlamlı 
gibi görünen bazı kelimelerin eş anlamlı 
olmadığını, aralarında az veya çok bir 
anlam farkı bulunduğunu ispatlamaya 
çalışır. Eser dil ilimlerini ilgilendiriyor gi
bi görünürse de müellife göre konu iti
kadl ve fıkhl birçok mesele ile de yakın
dan ilgilidir. Bu hususun açıklığa kavuş
turulmasıyla bu meselelerin çözümlene
ceğin i söyleyen Hakim. eş anlamlı keli
meler arasındaki nüansları tesbit etmek 
için çeşitli örnekler vermiştir. Eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 1975, Jb-
102b) 

Hakim et-Tirmizl'nin yayımianmış di
ğer başlıca eserleri şunlardır: Şıfô.tü'l

]fulCıb ve a]J.vô.lühô. ve hey' e tü terkibi
ha (nşr. A. 1 Arberry- Ali Hasan Abdül
kadir, Kahire ı 947); Kitabü'r-Riyaze ve 
adô.bü'n-nefs (nşr. A. J. Arberry - Ali 
Hasan Abdülkadir, Kahire 1 366); Ede
bü'l-'alim ve'l-mu'allim (n şr. Zahid 
Kevser!, Kahire 1 358); Beyanü'l-far]f 
beyne'ş-şadrve'l-]falb ve'l-fu'ô.d ve'l
lüb (nşr. Nicholas Heer, Kahire 1 958; A 
Süfi Pyschological Treatise. A Transla
tion of the Beyan al-Farq bayn al-Sadr 
wa al-qalb wa al-Fuad wa al-Lubb, tre. 
Nicholas Heer, Mw, Ll [ ı96 ı ı. s. 25-36, 
83-91, 163-172, 244-258); eş-Şalô.t ve 
ma]fiişıdühô. (nşr. Hüsn! Nasr Zeydan. 
Kah i re 1 965; nşr. Be h k Gazzav!, Beyrut 
1986); el-Ijac ve esraruh (nşr. Hüsnl 
Nasr Zeydan, Kahire 1969); Ta]J.şilü Ne
?-ô.'iri'l-~ur'an (nşr. Hüsnl Nasr Zeydan, 
Kahire 1970); Menazilü 'l-'ubbdd mi
ne']-'ibô.de (Menfızilü'l-kaşıdfn ile'llah) 
(Kah i re ı 977; nşr. M. İbrahim el-CeyGşl, 
Beyrut 1990); Tabaru'n-nüfus (nşr. Ah
med Abdürrah!m es-Sayih - Seyyid el
Cemyay, Kahire ı 989); el-Mesô.'ilü'l
meknune (nşr. M. İbrahim el-CeyOş!, 
Kahire 1977); el-Emşal mine'I-Kitab 
ve's-Sünne (nşr. Ali Muhammed el-Bi-



cavl, Kah i re I 395/1 975; nşr. Mustafa Ab
dülkadir Ata, Beyrut 1989); 'İlmü'l-evli
ya' (nşr. Sam! Nasr Lutf. Kah i re ı 983); 

el-'A]fl ve'l-heva (n ş r. Ahmed Subhi 
Furat, ŞM, V ı 1963 1. s. I 19-1 33); er-Red 
'ale'r-Rafıta (nşr. Ahmed Subhi Furat, 
ŞM, VI ı I 9661. s. 37-46) 
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HAKiM-BİEMRİLI..AH 
( .dılyo4 ~~' ) 

e i-Hakim-Biemrillah Ebu Ali 
e i-Mansür b. el-Aziz el-Muizz 

e i-Ubeydi ei-Fatım! 
(ö . 411/1021) 

Fatımi halifesi 
(996-1021). 
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23 Reblülewel 375 (ı 3 Ağustos 985) 

tarihinde doğdu; Aziz-Billah'ın oğludur. 
Sekiz yaşında babası tarafından veliaht 
tayin edildi; onun 28 Ramazan 386'da 
(14 Ekim 996) ölümü üzerine de "imam" 
unvanı ve Hakim-Biemriilah lakabıyla ha
lifeliğe getirildi. On bir yaşından on beş 
yaşına kadar süren halifeliğinin ilk devre
si, babası Aziz'in vasiyeti gereğince Ebü'l
FütUh Bercevan'ın vaslliğinde geçti. Baş
langıçta sadece vas! olan Bercevan, dev
let yönetimini elinde tutan başvezir ve 
başkumandan Arnmar el-Kutaml'nin 
Türk askerlerince görevinden uzaklaştı
rılmasından sonra mutlak manada nü
fuz kazandı . Kısa sürede büyük bir ser
vet elde eden Bercevan, devlet işleri ve 
halifenin durumuyla ilgilenmediği gibi 
takındığı saygısız tavırlarla onun düş
manlığını celbetti. Hakim. vesayetten 
kurtulduğu 390 (1 000) yılında Bercevan' ı 

ortadan kaldırarak gerçek şahsiyetini 
gösterdi ve yaşının küçük olmasına rağ
men aşırı bir taassupla bir taraftan Ehl-i 
kitaba, diğer taraftan Sünni müslüman
lara karşı çok katı ve insafsız bir uygula
ma başlattı. 

ittifakla belirtildiğine göre Hakim sert 
mizaçlı, merhametsiz, insanları öldür
mekten zevk alan, kendisine nasihat 
edenlere zulümle karşılık veren bir kim
se idi. Söz ve davranışlarında tutarlılık 
yoktu. Bazan son derece cömert olur, 
bazan da aşırı derecede cimrileşirdi. Giy
diğ i yünlü elbiseyi yıllarca değiştirmez, 
gece ve gündüz kandil ışığında oturur. 
uzletten hoşlanırdı. Eşek üzerinde çarşı 
pazarı dolaşır, hisbe görevini bizzat yeri
ne getirir. ölçü ve tartıda hile yapanları 
şiddetle cezalandırırdı. ilmi sever diye 
bilinir, fakat alimiere eziyet ederdi; doğ
ruluk ve iyilikten yana görünür, buna 
karşılık salih kimseleri cezalandırırdı. 
Çok sayıda devlet adamını ve ulemayı öl
dürtmüştür. öte yandan emrettiği ya
hut yasakladığı hususları bir müddet 
sonra değiştirip aksini uygulatırdı. 395 
( 1 005) yılında Hz. Ebu Bekir, ömer ve 
Osman gibi sahabilere sövülmesini em
retti ve sövgü içeren ibarelerin cami, 
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mescid, cadde, sokak ve dükkan kapıla
rının üzerine yazılmasını istedi; iki yıl son
ra bu uygulamadan vazgeçti. Yine 1 005 
yılında yahudi ve hıristiyanların özel elbi
seler giyip zünnar kuşanmalarını, müs
lümanlarla aynı gemiye binmemelerini 
ve aynı harnarnda yıkanmamalarını. müs
lüman hizmetçi kullanmamalarını em
retti. 399' da ( 1 009) teravi h namazını ya
sakladı ve bu durum dokuz yıl sürdü. Ay
nı yıl Kahire'de bulunan kiliselerle Kudüs'
teki Kıyame (Sa int Sepulcre) Kilisesi'ni yağ
malatıp yıktırdı. Ertesi yıl da hıristiyan
ların bayram kutlamalarını yasakladı; 

daha sonra ise çıkardığı fermanlarla bun
ları tamamen serbest bıraktı. Şarap iç
me yasağı uzun süredir uygulanmadığı 
için içki alışkanlığını ortadan kaldırmak 
maksadıyla üzüm asmalarını söktürdü. 
Tebaasının eğlence ve zevklerini sınırla
yarak musikiyle meşgul olmayı, satranç 
oynamayı ve Nil nehri üzerinde kayıkla 
gezinmeyi, kadınların sokağa çıkmalarını 
yasakladı. ilm-i nücum ile uğraşılmasını 
menederek müneccimleri sürgüne gön
derdi. Kahire'de bulunan dükkaniarın 

gündüz kapatılıp gece açılmasını ve ay
dınlatılmasını emretti. Şiiler'in 18 Zilhic
ce'ye rastlayan Gadir-i Hum gününü kut
lamalarını yasakladı ve daha önce Muiz
Lidlnillah tarafından ezana dahil edilen 
"hayye ala hayri'I-am el" ve sabah ezanın
da okunan "es-salatü hayrun mine'n
nevm" ibarelerini 400 (1 01 O) yılında ezan
dan çıkardı. Hıristiyanları müslüman ol
maya zorladı; 404'te ise (1013) tekrar 
eski dinlerine dönmelerine izin verdi. 
Önünde yer öpülmesi adetini kaldırdı; 
buna karşılık hutbe ve yazışmalara Hz. 
Peygamber'e salatü selam yerine "es
selamü ala emlri'l-mü'minln" ibaresini 
koydurdu ve hatipler ismini andığında 
cemaatin ayağa kalkmasını emretti. Ba
zı bitkilerin yenmesini ve yetiştirilmesi
ni. kurban bayramı dışında sığır kesil
mesini yasakladı. Emir ve yasaklarını ih
lal edenleri ise en sert şekilde cezalan
dırdı. Bundan dolayı halkın yanında yük
sek rütbeli devlet memurları ve vezirler 
de ölüme mahkum ediliyordu. Bu ağır 
cezalar yüzünden Mısır ve diğer yerler
deki halk kendisinden aşırı derecede 
korkuyordu. Bir defasında Kahire çarşı
sında dolaşırken bir-kasap dükkanına gi
rerek eline bir satır alıp yanındakilerden 
birini öldürmüş ve sonra da hiçbir şey ol
mamış gibi oradan uzaklaşıp gitmişti; 
gönderdiği kefen ve defın izni gelinceye 
kadar maktülün cesedine hiç kimse yak
laşmaya cesaret edememişti. 
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