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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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Hacer, VI, 4). İbn Hacer, aynı hadiste yer 
alan "cennet haktır, cehennem haktır" 
ifadesinde cennet ve cehennemin halen 
mevcut olduğuna bir işaret bulunduğu
nu ileri sürer. Aynı müellif "kıyamet hak
tır" sözüne de, "Kıyametin vuku bula
cağında şüphe yoktur" anlamını verir 
(a.g.e., a.y.). Bazı hadislerde hak kelime
si zekat karşılığı olarak geçmektedir (Bu
har!, "Zekat", 1; Müslim, "İman", 32) . 
Hz. Aişe, "Peygamber'e hak geldi" (Bu
har!, "Bed'ü'l-vai:ıy", 3, "Ta'bfr", ı) ifa
desinde hakkı "vahiy" anlamında kullan
mıştır. Buhari'nin naklettiği bir hadiste 
Hz. Ömer'in Resfılullah'a yönelttiği, "Biz 
hak üzerinde, düşmaniarımız batı! üze
rinde değil midir?" sorusunda (Buhar!, 
"Şürüt", 15) hak kelimesi İslam dinini, 
batı! ise putperestliği ve umumi inkarcı
lığı ifade eder. 

İslam düşüncesinde hak kavramı ge
nellikle "dış dünyada gerçekten mevcut 
olan, mevcudiyeti sabit ve devamlı olan 
varlık, gerçeğe uygun bilgi, hüküm, söz" 
anlamlarında kullanılır. Pelsefeyi, "İnsa
nın gücü ölçüsünde varlığın gerçeklerini 
(hakaik) bilmesidir" şeklinde tanımlayan 
Kindi, filozofun bilgi faaliyetindeki ama
cını "hakkı bulma". arneli faaliyetindeki 
amacını da "hakka uygun davranma" 
olarak gösterir ve bir konuda hakka ula
şınca fiilin de sona ereceğini belirtir (Re
sa'il, I, 24). Muhtemelen bu düşünceden 
ilham alan Ragıb ei-İsfahani de insanı in
san yapan ve onu diğer varlıklardan üs
tün kılan şartın hak bilgi ve doğru amel 
olduğunu söyler (~-Zeri.'a ila mekarimi'ş
şerta, s. 86). Kindi'ye göre hak her şeyin 
varlığının ve gerçekliğinin sebebiçlir; bun
dan dolayı sebeplilik bağıntısı bilinme
den hakka ulaşılamaz. Hak aynı zaman
da "var olan" demek olduğuna göre her 
varlığın ilk illeti Allah'tır ve bundan dolayı 
Allah "ilk hak"tır. Felsefenin bütün ilim
lerin en şeretlisi olması da ilk hakkın bil
gisine yönelmesinden ileri gelir (Resa'il, 

ı, 26, 30) . Parabi. hakkı "aklın dış dünyada 
var olan gerçekliği tam bir uygunlukla 
kavraması" şeklinde tanımladıktan son
ra Allah'ın hem var olması hem de düşü
nülür olması itibariyle hak olduğunu ve 
O'nun gerçekliğinin kendi zatının dışında 
bir sebebe bağlı bulunmadığını, böylece 
O'nun bizatihi hak olduğunu belirtir. 
Bundan dolayı Ki ndi gibi Parabi de Allah 'ı 
ilk hak diye adlandırır ( el-Medfnetü '1-fazı

La, s. 48, 80). 

Hak terimiyle ilgili tanımları başlıca üç 
noktada toplayan İbn Sina, vacibü'l-vü
cudun bu tanırnlara uygun olarak bizati-

138 

hi ve sürekli bir gerçek, mümkinü'l-vü
cGd olan diğer şeylerin ise mevcudiyetle
rinin vacibü'l-vücGddan bağımsız bir var
lığa sahip olmaktan yoksun bulunması 
itibariyle batı! olduğunu ifade eder ve 
bundan dolayı İbn Sina da Allah'ı ilk hak 
diye adlandırır (bk. eş-Şifa' el-ilahiyyat (1), 
s. 48; en-Necat, s. 555,613,650, 682). Zira 
bir şeye varlık veren ve gerçeklik kazan
dıran sebep ve ilke hak olmaya o şeyden 
daha layıktır; onun hakkındaki bilgi de 
mutlak olarak hakkın bilgisi ve bundan 
dolayı gerçek bilgidir (eş-Şifa' el-ilahiy
yat (1), s. 278) . Benzer görüşler Gazzall 
tarafından da ifade edilmiştir. Gazzali, 
hakkı kısaca batılın zıddı olarak açıkla
dıktan sonra, muhtemelen İbn Sina'nın 
ontolojisinden faydalanarak, bilgiye konu 
olan her şeyin gerçeklik bakımından ya 
mutlak batı! ya mutlak hak veya bir 
yönden hak, bir yönden batı! olmak üze
re üç durumda olabileceğini belirtir. Bu
na göre bir şey zatı bakımından varlığı 
imkansız ise (mümteni') mutlak batı!, zo
runlu ise mutlak hak, mümkin ise bir 
yönden hak, bir yönden batıldır; çünkü 
mümkin ancak bir sebebe bağlı olarak 
var olabilir. Bu açıdan bakıldığında mut
lak gerçek "her gerçek varlığın, gerçekli
ğini kendisine borçlu bulunduğu, kendisi 
bizatih i gerçek olan varlık" diye tarif edi
lebilir. Bu tarife göre varlıklar içinde hak 
adına en layık olanı Allah'tır. ·aazzali. · 
hakkın sözdeki gerçekliği de ifade eden 
ve bu bakımdan onu "sıdk"ın eş anlamiısı 
olarak gösteren tanımından faydalana
rak bütün sözlerin en doğrusunun "la 
ilahe illallah" olduğunu belirtir. Böylece 
hak kavramı hem gerçek varlığı hem 
gerçek bilgiyi hem de doğru sözü ifade 
ettiğine göre gerçek varlık Allah'tır; O'nun 
hakkındaki bilgi haktır ve O'nu tasdik 
eden şehadet sözü de haktır ( el-Mal).şa
dü'L-esna, s. 97-98). 

Kur'an'da, hadislerde ve diğer İslami 
kaynaklarda hak kelimesi "korunması, 
gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi ge
rekli olan .maddi veya manevi imkan, 
pay, eşya ve menfaatler; görev, sorum
luluk, borç" gibi anlamlarda da kullanıl
mıştır. Zenginlerin malında yoksulun hak
kı bulunduğunu bildiren ayetlerle (ez-Za
riyat 5111 9; el-Mearic 70/24) akrabaya, 
yoksula, yolcuya hakkını vermeyi emre
den ayetlerde (el-isra 17/26; er-ROm 30/ 
38) hak kelimesi zekatı veya din ve huku
kun gerekli gördüğü mali yardımı anla
tır. Benzer ifadeler hadislerde de geç
mektedir (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "!:ıl}!.}" 
md.). Hadislerde yer alan "Allah hakkı, 

Peygamber hakkı, İs lam'ın hakkı, fakirin 
hakkı, dilencinin hakkı, din kardeşliği 

hakkı, arkadaşlık hakkı, dostluk hakkı, 
müslümanın müslüman üzerindeki hak
kı, akraba hakkı. komşuluk hakkı , koca 
hakkı, zevce hakkı, misafir hakkı , yolcu
luk hakkı, mal hakkı" gibi ifadeler yanın
da (a.g.e., a.y.) hayvan haklarına ilişkin 
açıklamalar (mesela bk. Müslim. "Libas", 
107, "Birr", 61, "Şayd", 59; EbG DavGd, 
"Cihad", 5 ı; Tirmizi, "~ıyamet", 2; Nesa!, 
"Oal:ıiiya", 42), ayrıca Hz. Peygamber'in, 
kişinin kendi üzerinde bedeni ve organ
ları ile ailesinin, misafirinin hakkı bulun
duğunu belirterek bütün zamanı ibadet
le geçirip bu hakları ihmal etmenin yanlış 
olduğunu bildiren hadisi (Buhar!, "Şavm", 
51-55, "Nikal:ı", 89; "Edeb", 84, 85; Müs
lim, "Şıyam", 182, 187), hakkın kapsamı
nı ve önemini belirtınesi bakımından bü
yük değer taşır. Bu hadisin sonunda yer 
alan, "Hak sahibine hakkını ver" şeklin
deki emir, herkese haklara riayet etme 
yükümlülüğü getirdiği gibi, "Hak sahibi
nin konuşma yetkisi vardır" ifadesi de 
(Buhar!, "Hibe", 23; Müslim, "Müsal}at", 
120; Tirmizi, "Büyü'", 73) hak sahibine 
hakkını kullanma. koruma ve isteme 
yetkisi tanımaktadır. 

Bazı ayet ve hadislerde Allah'ın insan
lar üzerindeki hakları yanında O'nun ina
nanları koruma, azaptan esirgeme, on
lara yardım etme gibi lutuflarının da Al
lah üzerine birer hak olduğu ifade edilir 
(mesela bk. Yunus 10/103; er-ROm 30/47; 
Buhilrl, "Libas", 101; Müslim, "İman", 48-
51; ibn Mace, "Zühd", 35; Tirmizi, "İman", 
18). Hadislerde geçen "Ailah'ın hakkı, ku
lun hakkı" gibi ifadeler, zamanla İslami 
kaynaklarda bütün hakların "Allah hakla
rı" (hukükullah) ve "kul hakları" (hukuk-ı 

ibad) şeklinde iki ana bölümde ele alın
masına yol açmış. bazan bunlara her iki 
hak bölümünü de ilgilendiren üçüncü bir 
haklar grubu eklenmiş, bu haklar fıkıh 
kitapları yanında ahlak kitaplarında da 
inceleme konusu yapılmıştır. Mesela Ha
ris ei-Muhasibi'nin er-Ri'fıye li-J:ıu]fü]fıl
lfıh adlı kitabında takva, vera', tevekkül, 
ibadet, riya, ihlas, niyet, ucb, haya, kibir, 
gurur, haset gibi geleneksel İslam ahla
kının başlıca konuları yer almış ve böyle
ce iman ve ibadet yanında dini ve ahlaki 
erdemlerle bezenip kötülüklerden arın
manın Allah'ın kulları üzerindeki hakları
nı oluşturduğu anlayışı ortaya konmuş
tur. İslam ahlakına dair bütün eserlerde 
insan haklarına yer verilmekle birlikte bu 
konuyla ilgili en dikkate değer kaynak 
Gazzali'nin İJ:ıyfı'ü 'ulıl.mi'd-din'idir. Eser-



de çeşitli vesilelerle insan hakları üzerin
de durulursa da bilhassa "ülfet ve kar
deşlik adabı" başlığını taşıyan geniş bö
lümde insan hakları hem konularına hem 
de hak sahiplerinin ve haklara riayet et
mekle yükümlü olan kimselerin birbirleri 
karşısındaki konumuna göre tasnife tabi 
tutulmuştur (ll, ı 73-22 ı). 
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ijJ MUSTAFA ÇAGRICI 

D FIKIR. Hak kavramı doktrin ve uygu
lama yönüyle islam fıkhının temel kav
ramlarından, fıkıh literatüründe de en 
sık kullanılan mefhumlardan biri olmakla 
birlikte kelimenin islam hukukunda ka
zandığı terim anlamını netleştirmek ol
dukça zordur. Bunun birinci sebebi, hak
kın fıkıhtaki kullanımının kelimenin söz
lükte ve örfte taşıdığı anlam çeşitliliği ve 
muhteva zenginliğiyle yakın bağlantısı
nın bulunması, ikinci sebebi de hakkın 
fıkıh usulünde ve fürlı-ı fıkhın çeşitli alt 
dallarında farklı terim anlamları kazan
mış olmasıdır. Bundan dolayı bütün fıkıh 
alanları için geçerli bir hak tanımının 

yapılması yerine kavramın fıkhın çeşitli 

alanlarındaki kapsam ve mahiyeti üze
rinde durulması daha uygun olur. 

Fıkıh literatürüne yansıdığı şekliyle · 
hak kavramının, ilk planda sözlükteki 
"sübut ve vücub" anlamıyla bağlantılı 

olarakdinin ve hukuk düzeninin tanıdığı 
"yetki ve ayrıcalık" anlamı etrafında bir 
muhteva kazandığı ve terimleştiği söy
lenebilir. Ancak sahip olunan bu yetkinin 
kaynağının, genel amacının, başkalarına 
yüklediği icabi veya selbi yükümlülüğün, 
hatta hak kavramının fikri ve felsefi bo
yutunun da doktrinde ihmal edilmediği 
ve kavrama dahil edilmeye çalışıldığı gö
rülür. Çünkü hakkın özünün ve mahiye
tinin kavranması, sınırlarının çizilebilme
si, genel hukuk düşüncesi ve uygulama 
içindeki yerinin belirlenebilmesi, bu kav
ramın ancak söz konusu farklı boyutla
rıyla ele alınması halinde mümkün olur. 
Nitekim hak kelimesinin kökünde "mu
tabakat" anlamı da bulunduğundan po
zitif hukuk düzenince kişilere tanınan 

yetki ve imtiyaza hak denmesi, bir bakı
ma, insan zihninde kendiliğinden mev
cut olan hak, adalet ve doğruluk gibi aş
kın kavram ve idelerle bu yetki ve güç 
arasındaki uyumu belirtmeyi, adalet ide
sinin beşeri ilişkilere ve hukuk düzenine 
izafi ve sübjektif karakterde de olsa yan
sımasını gösterıneyi amaçlar. insan dü
şüncesinin derinliğinde her zaman için 
mevcut bulunan "olması gereken" fikfi, 
hak kavramının fikri ve felsefi boyutunu, 
toplum hayatına, beşeri ilişkilere yansı
yan ve hukuk düzeni tarafından kişilere 
tanınan yetki ve imtiyazlar da bu kavra
mın maddi ve pozitif (vaz'0 boyutunu 
temsil eder. Bu iki boyut arasında olanla 
olması gerekenin uyumu veya uyumsuz
luğu sürekli gündemdedir. Ancak islam 
hukuk düşüncesinde, yasaların ve diğer 
hukuki-pozitif düzenlernelerin temel il
kelerde ve bazı özel alanlarda Kur'an ve 
Sünnet metinlerine (nas) dayanmakta 
oluşu ve kısmen dini karakter arzetmesi 
sebebiyle olanla olması gereken arasın
daki bu çelişkinin asgari bir seviyede kal
dığı söylenebilir. 

Hak kelimesinin çağulu olan "hukuk" 
literatürde genellikle iki anlamda kulla
nılır. Birincisi, toplum hayatını ve dışa 

akseden şekliyle beşeri ilişkileri cebri 
müeyyidelerle düzene koyan kurallar bü
tünüdür. Hukukun Türkçe'deki yaygın 
kullanımı da bu yöndedir. Burada hukuk 
kelimesi tekil gibi işlem görmekte olup 
bu anlam Batı dillerinde law (İng.). droit 
(Fr.). Recht (Alm.), dritto (İt.) gibi keli-

HAK 

melerle, Arapça'da ise kısmen hukuk, 
genelde fıkıh, şeriat, kanun, teşrf gibi 
kelimeler le ifade edilir. Ancak şeriat teri
miyle Kur'an ve Sünnet'te açıkça bildiri
len kural ve hükümler, fıkıh terimiyle de 
bu öz etrafında oluşan, fert ve toplumun 
arneli hayatını bütün yönleriyle ele alan 
kural ve öneriler bütünü kastedildiğinde 
hukukun şeriata göre daha geniş, fıkha 
göre daha dar bir kapsamının bulundu
ğu görülür. Hukuk tabirinin bu birinci 
anlamı islam hukuku, Batı hukuku, Ro
ma hukuku gibi ifadelerde daha belirgin 
olup medeni hukuk, ceza hukuku gibi ta
birlerde ise hukuk kelimesi daha çok hü
kümler (ahkam) anlamını taşır ve bu son 
kullanım islam hukuk usulcülerinin hak 
tarifine oldukça yakınlık gösterir. Hukuk 
kelimesinin ikinci anlamı, hak kelimesi
nin çağulu olarak "temelde şariin, görü
nürde ise dini n, aklın ve hukuk düzeninin 
tanıdığı yetki, güç ve imtiyazlar" demek
tir. Bu anlamda hak ve haklar Batı dille
rinde "right" (İng.). "droit" (Fr.). "Recht" 
(Al m). "dritto" (İt.) gibi kelimelerle ifade 
edilir. Ancak Almanca, Fransızca ve ital
yanca'da hukuk ile hak aynı terimle ifade 
edildiğinden bu dillerde hukuka "objektif 
hukuk", hakka da "sübjektif hak" denite
rek bu ayırım belirtilmeye çalışılır (Özyö
rük, s. 32). Bu anlamda hak, objektif hu
kukun hukuk süjelerine tanıdığı yetkiyi 
anlatır. ingilizce'de ise bu iki kavram 
Türkçe'de olduğu gibi ayrı terimlerle ifa
de edildiğinden böyle bir nitelendirmeye 
ihtiyaç duyulmaz. Arapça'da hukuk keli
mesinin yaygın kullanımı da "haklar" an
lamındadır. 

Hukukun, toplumda beşeri ilişkileri 

adalete uygun olarak düzene koyma ve 
fertlerin hak ve sorumlulukları arasında 
denge kurma fonksiyonu göz önünde tu
tulunca, hak kavramının hukuk telakki
siyle birlikte beşeri ilişkilerin ve insan 
toplumlarının tarihi kadar, hatta kavra
mın fikri ve felsefi boyutu ölçü alınırsa 
insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe 
sahip olduğu söylenebilir. Fert ve top
lumların her yönüyle hak ve sorumluluk
larının belirlenmesi ve dengelenmesi se
mavi dinlerin de ana konularından birini 
teşkil etmiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Ke
rlm'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde 
hak kavramına çeşitli yönleriyle temas 
edildiği görülür. Kur'an'da hak iki yüzü 
aşkın ayette geçmekle birlikte (bk. M. F. 
Abdülbaki, el-Mu'cem, "l:ıl515" md.) keli
menin islam hukukunda kazandığı terim 
anlamıyla doğrudan ilgi kurulabilecek 
ayet sayısı fazla değildir. Zirai üründen 
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