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Namaz gibi bazı ibadetleri
ifa etmeye engel olan
hükmi kirlilik anlamında
fıkıh terimi.
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mıştır.
çalıştırılan

erkekliği girleriimiş

kimse.

Hactes hades-i ekber (büyük hades) ve hades-i asgar (küçük hades) diye ikiye ayrılır.
Gusülle giderilebilen cenabet, hayız ve nifas gibi kirlilik hali büyük hades, abctestle giderilen kirlilik de küçük hadestir. Buna bağlı olarak gusül "taharet-i kübra",
abctest de "taharet-i sugra" şeklinde adlandırılır. Ancak hactes kelimesi tek başı
na kullanıldığında daha çok abdestsizlik
hali kastedilmekte (mesela bk. Buhari,
"Vu~ü'", 2, 34, 36; Merginani, l , 14, 25,
29). büyük hactes ise genellikle cenabet
kelimesiyle ifade edilmektedir (bk. ABDEST; CENABET; GUSÜL).
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Usanü'l-'Arab, "J:ıdş" md.; et-Ta'rf{at, "J:ıdş "
md.; Tehanevl, Keşşaf, ı, 278; Müsned, IV, 85;
V, 427; Buhar!, "Vuçlü'", 2, 34, 36; Kasanl, Beda'i', ı, 3, 24 vd.; Merginanl, el-Hidaye, İstan
bul 1986, I, 14, 25, 29; Ayni, 'Umdetü'l-~arf,
Kahire 1392/1972, ll, 376; Tahtavl, fjaşiye 'ala
Mera~ı '1-fela/:ı, Bu la k 1318, s. 139; Cezl rl, elMe?ahibü 'l-erba'a, ı, 1-5; "Hades", iA, V/1, s.
42; G. H. Bousquet, "I;Iada.tlı", Ef2 (İng.), lll, 19;
"Hades", Mv.F, XVII, 108-128.
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Yahya b. Hüseyin
el-Hadi-İlelhakk' a

(ö. 298/911)
nisbetle Yemen'de
Zeydiyye mezhebine verilen ad
(bk. HADİ-İLELHAK,
Yahya b. Hüseyin;
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ZEYDİYYE) .
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diğer bazı

saha-

bulunmuşlard ı

(Abdülhay el-KettanT, l,

105-107). ResGl-i Ekrem'in hizmetçitere

Arapça "hizmet etmek"
ism-i faili olan hadimdir ("hizmetkar"; çağulu hadem, huddam). Kelime zamanla Türkçe'de hadım şeklini almış ve saray hizmetkarlarının çoğunun, özellikle harem
kısmında çalışanların tamamının erkekli-

karşı iyi davranınayı emreden hadislerine ve İslam dininin insanları. hatta hayvanları iğdiş etmeyi yasaklamasına r ağ
men hadım hizmetkar kullanımı Emevi
Halifesi ı. Muaviye'ye kadar uzanmaktadır. Eski Ön Asya, Grek, Roma, Bizans ve

ği gideritmiş kişiler olmasından dolayı

ve bunların bir kısmının çok önemli görevlere geldiği bilinmektedir. Bizans İm
paratorluğu'nda bazı aileler çocuklarını
kilisenin hizmetine vermek için onları
hadım ederlerdi. Aslında İznik Konsili hadımların rahip olmasını açıkça yasaklamıştı. Bu sebeple hadımlar ancak Doğu kiliselerinde görev yapabilirlerdi. imparator Romanos Lakapenos. oğlu Theophylaktos'u istanbul patriği yapmak için
böyle bir operasyondan geçirmişti. Cahiz, dini kanunların hakim olduğu milletlerde mabedierin hizmetine giren çocukların hadım edildiğini belirtir (KWibü'l-f:layevan, l, 124-125, 128). Devlet
düzeninde daha çok Sasaniler'le Bizanslılar'ı örnek alan Araplar'ın sarayda istihdam ettikleri hadımların sayısı Abbasiler döneminde özellikle Halife Emin'den itibaren artmıştır. Kaynaklarda Muktedir-Billah'ın 11.000 siyah ve beyaz hıs
yanının bulunduğu (SabT, s. 8). iki Bizans
elçisinin huzura kabul edildiği bir törende 4000 beyaz. 3000 siyah hadımın
görev aldığı kaydedilir. Abbasiler'den
sonra gelen İslam ve Türk devletlerinden
Samaniler'de bunlara rastlandı ğı gibi
Beyhaki'nin verdiği bilgilerden Gazneliler
devrinde de hadımların bulunduğu anlaşılmaktadır (Tani]., s. 489). Mesela Sultan
Mesud'un mabeyincisiyle Harizmşah Altuntaş el-Hacib'in Şeker adlı nedimi bunlardandır. Daha sonra Samani-Gazneli
geleneklerini sürdüren Büyük Selçuklular. Zengiler. Anadolu Selçukluları , EyyGbiler ve diğer bazı devletlerde de hadımların kullanıldığı görülmektedir. NGreddin Mahmud Zengi, SSTde (1162)
hücre-i saadette ve Mescid-i Nebevi'de
yapılacak hizmetler için on iki hadım gö-

Terimin

aslı,

"iğdiş" anlamını kazanmıştır. Aynı manada kullanılan Arapça hasi "husyeleri alın
mış insan veya hayvan" demektir. Kelime kaynaklarda müfred olarak geçtiği
gibi el - huddamü'l-hısyan şeklinde çoğul
olarak da zikredilmektedir. Bunun yanın
da erkeklik organlarının tamamı alınmış
kimseye mecbfıb denilir. Kişinin erkeklik
organlarının kökünden sökülerek hadı m
edildiğini ifade eden bu kelimeye kaynaklarda pek az rastlanmaktadır. Makdisi. bizzat şahit olduğu bir hadım etme
operasyonunu anlatırken önce kişinin
husyelerinin alındığını , ardından erkeklik
o rganının kesitdiğini ve buraya bevl için
bir kurşun çubuk takıldığını söyler (A/:ı
senü't-tekasim, s. 242-243). Ancak bu tür
operasyo nların yaygın olmayıp hadımla

BİBLİYOGRAFYA :

Enes b. Malik ve

biler Hz. Peygamber'in özel hizmetinde

anlamındaki hıdme masdarının

Sözlükte "yakın zamanda meydana gelen, sonradan ortaya çıkan şey" anlamın
da olup fıkıh ilminde abdestsizlik veya cünüplük dolayısıyla insanda meydana geldiği var sayılan manevi (hükmi) kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Bu durumda bulunan kimseye muhdis denir.
Hadesin karşıtı "maddi kirlilik, pislik" anlamına gelen hubstur.

virde erkek ve kadın hizmetçi kullanıl

rın çoğunun hasi olduğu bilinmektedir.
Avrupa'da beyaz köleler önce İspanya'ya
gönderilir ve burada yahudiler tarafın
dan iğdiş edildikten sonra Doğu'ya satı
lırdı. Tesbit edileb i ldiği kadarıyla bu işin
merkezi Verdun idi (Levi-Provençal, ll,
125)

Cahiliye devrinde iğdişle ilgili birkaç
hadise zikredilmekle birlikte bunun yaygın olduğu söylenemez. Kur'an-ı Kerim'de "evin hanımına şehvet duymayan erkek hizmetçilerden" (en-N Gr 24/31) söz
edilerek bu hususa atıfta bulunulur. ancak Asr-ı saadet'te de bu işlemin yaygın
olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber, ashaptan Osman b. Maz' fın ' un kendisini iğdiş etme isteğini reddetmiş. bunu duyan Sa'd b. Ebfı Vakkas da, "Eğer
ResGl-i Ekrem ona izin verseydi hepimiz
kendimizi iğdiş ederdik" demiştir (Bu hari, "Nikal).", 8). İslam dünyasında her de-

İran saraylarında hadımların bulunduğu
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revlendirmiş

ve

bunların hafız olmasını

şart koşmuştu. Selahadd1n-i Eyyübi buhadımların sayısını

radaki

yirmi dörde
Bedreddin el-Esedi'yi getirmişti (ibrahim Rifat Paşa . ı .
459). ilhanlılar'da hadımlar "hace-sera"
unvanıyla anılırdı. XIV. yüzyılda da Mescid-i Nebevi'nin kapıcıları şeyhülhudda
mın emrinde görev yapan hadımlardı .
Safevi sarayının özellikle harem kısmın
da görevlendirilen ve kendilerine yine
hace-sera denilen hadımlar siyasi işlere
çıkarmış

ve

başlarına

karışmışlardır. Hanedanın yıkılmasında,

daha ziyade Malabar civarından gelen ve
sayıları gittikçe artan hadımların önemli
rol oynadığı bilinmektedir.

la anılırdı: bu yetkili sultanın hareminin
bütün işlerine nezaret ederdi. Özellikle
Sultan Muhammed b. Kalavun'un 1341'de ölürnunden sonra zimamdarın nüfuzu çok arttı. Sultanın veya emirlerin maiyetindeki tavaşilerin reisine "mukaddemü'l-memalik" denirdi ve bunun rütbesi
zimamdarın üstündeydi. Sarayda perdedarlık yapan ve kendilerine "huddam-ı
sitare" denilen hizmetkarlar da tavaşi
lerdendi. En yaygın tavaşi isimleri Miskal, Cevher, Sandal, Anber, Flrüz, Kafı1r.
Lü'Iü'. Mercan, Hoşkadem, Şahin ve lakapları Zeynüddin, izzeddin, Sa'deddin,
Farisüddin. Safıyyüddin. Sabıkuddin. Şü
caüddin. Bedreddin, Şemseddin. Cemaleddin vb. idi (Kalkaşendi, V, 489; Ayalon,
Studies in Memory of Caston Wiet, s.

Kuzey Afrika, Endülüs ve Hinda hadımlar vardı ve
bunların bazıları kumandan olarak seferlere katılmış. donanmaları sevk ve
idare etmiştir. Fatımiler'in ilk döneminde Slav asıllı bir hadım olan Cevher idarede önemli rol oynamış. beyaz hadım
olan Bercevan ise Halife Hakim-Biemrillah'ın hocalığını yapmıştır. VI. (XII.) yüzyılda da çeşitli askeri kuwetlere kumandanlık ve bazı önemli şehirlerde valilik
yapan hadımlar vardı. Halife Adıd devrinde ( 1160-1171) bunlar daha nüfuz! u
bir hale gelmişlerdi. Fatımiler'de hadım
lar emirlerin hemen arkasından gelirdi.
Özel hizmet memurları da hadımdı. Bir
kısım hadımların ise ihşidiler'den Ebü'lMisk Kafı1r (966-968) gibi hükümdarlığa
kadar yükseldikleri görülmektedir. Selahaddin-i Eyyübi'nin ünlü saray nazırı Bahaeddin Karakuş da bir hadımdı. Memlük sarayında bu tür görevlilere, Türkçe
tapığçı (hizmetçi) kelimesinden Arapçalaştırılan tavaşi adı verilmiş ve bu tabir
XIV. yüzyılda Anadolu'ya geçerek Beylikler dönemi saraylarında da kullanılmış
tır. Sinop'ta isfendiyar Bey zamanına ait
838 (1434-35) tarihli bir kitabede adı
geçen Şehabeddin Şahin ei-Memlük et-

Osmanlı sarayında Çelebi Sultan Mehmed. bir rivayete göre ise IL Murad döneminden itibaren çoğunluğunu Boşnak
ve Rum kökenlilerin oluşturduğu beyaz
ırkiara mensup " akağa" denilen hadım
ların çalıştırıldığı görülür. ll. Murad zamanında kapı ·ağ ası, hazinedarbaşı ve kilercibaşı gibi görevlilerin bu beyaz hadımlardan olduğu bilinmektedir: zamanla bunlar saray dışında da kullanılmışlar
dır. Daha çok padişahın özel hizmetine
ayrılmış olan akağalardan Şehabeddin
Paşa Rumeli beylerbeyiliğine ve vezirliğe,
Atik Ali Paşa. Hadım Sinan Paşa. Hadım
Süleyman Paşa. Hadım Mesih Paşa. Hadım Hasan Paşa ile Gürçü Mehmed Paşa
da veziriazamlığa kadar yükselmişlerdir.
Fatih Sultan Mehmed devrinden itibaren
sarayda, özellikle haremde siyah hadım
ağalarının (karaağalar) istihdam edildiği
ve zamanla bunların sayısının arttığı görülmektedir (geniş bilgi için bk. oARüsSAADE). Osmanlı sarayından başka devlet büyüklerinin konaklarında da hadım
lar bulunuyor ve bunların çoğunu yine siyahiler oluşturuyordu.

Tavaşi'nin. Aşıkpaşazade Tarihi'nde
Candaroğlu ismail Bey'in veziri olarak

Siyahi hadım l arın
Sekiz-on bir yaşları

Mısır,

distan

saraylarında

gösterilen

Şehabeddin Ağa olduğu

ve
kendisine belki de tavaşi
liği dolayısıyla verildiği tahmin edilmektedir (İA, VII. s. 46; hadım-ağa ilişkisi için
bk. A<'iA). Mem lükler zamanında saray
içinde ve dışında çeşitli zümreler halinde
görev yapan tavaşiler genellikle Rum.
Habeş. Hint ve Batı Afrika asıllı idiler.
Bunların büyük çoğunluğu kendi memleketlerinde hadım edildikten sonra Memlük Sultanlığı'na gönderiliyordu. Harem
kısmında çalışan ve tamamı siyahi olan
tavaşilerin başkanı "zimamdar" unvanıyağa unvanının
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275-276)

kaynağı

Afrika idi.
toplanan
çocukların Mısır'da yapılan bir operasyonla erkeklikleri giderilir. daha sonra
başta istanbul olmak üzere büyük merkeziere sevkleri yapılırdı. Ancak devlet
kademelerinde zaman zaman bu uygulamaya karşı çıkıldığı anlaşılmaktadır.
Mesela 1560'ta Prizren'de bir alay beyi,
böyle bir ameliyat sırasında üç reaya
çocuğunun ölümüne sebebiyet verilmesi
yüzünden cezalandırılmış (EF ling.J, IV,
ı 093). Şehid Ali Paşa'nın (ö. 17 ı 6) sadrazamlığı sırasında da Mısır valisine ve kadısına gönderilen bir fermanla Habeşiarasında

ler'in kısırlaştırılmaması istenmiştir (Raşid, ıv. 175- ı 76). Fakat daha sonra bu
fermana uyulmadığı ve Ebütic, Asyüt'un
güneyi ve Sudan'dan yukarı Mısır'a gelen
güzergahta her yıl 100-200 gencin iğdiş
edildiği bilinmektedir. 1813-1814'te Yukarı
Mısır'ı ziyaret eden Burckhardt biri Borgo bölgesi. diğeri Darfı1r olmak üzere iki
iğdiş merkezi bulunduğunu ve Kıbti keşiş
lerin bu işi ücret karşılığında yaptığını tesbit etmiştir ( Trave/s in Nubia, s. 294-296).
Uygulamanın kesin olarak ancak Sultan
Abdülmecid döneminde (ı 839- ı 861) durd urulduğu görülmektedir. Burckhardt,
XIX. yüzyılda Afrika'dan Mekke ve Medine'ye hadım gönderildiğini, Mekke'de
naib-i Harem'den sonra hadım ağasının
önemli bir mevki işgal ettiğini, çoğu zenci olan bu hizmetçilerin Mescid-i Haram'ın
temizliğinden sorumlu olduğunu ve hücre-i saadette görev yapan tavaşilerin bundan sonra başka bir şahsın hizmetinde
bulunamayacağını söyler ( Voyages en Arabie, 1, 2 ı 1-2 ı 4).
Hadımlar karakter bakımından kadın
ve çocuklarla kıyaslanabilir. Hadımlar da
özellikle kuşlarla oynamaktan hoşlanır
ve yemeye içmeye düşkün olurlar. Neşe
ve öfkelerini çok çabuk açığa vuran hadımlar dedikoduya meraklı olup normal
insanları aşağılar. ancak zengin ve güçlü
insanları takdir ederler. Ev işlerinden
hoşlanmakla beraber ağır işlere gelemezler. Uzun süre at sırtında kalabilir, iyi
ok atabilirler. Ticari hayatta başarılıdır
lar. Özellikle Horasanlılar bu yönleriyle
temayüz etmişlerdir. iğdiş edildikleri için
büyük bir hınçla doludurlar ve bundan
dolayı erkekleri kıskanır, onlardan nefret
ederler. Cinsi arzu ve yeteneklerini tamamen kaybettikleri sanılırsa da özellikle bulüğ çağından önce iğdiş edilenlerin
cinsi istekten büsbütün yoksun olmadığı
bilinmektedir. Emev'i Halifesi Muaviye'nin, karısı Fahite'nin itirazı üzerine hareme sadece yaşlı hadımların girmesine
izin vermesi de bunu teyit etmektedir.
Osmanlılar da harem görevlilerinin çirkin
ve tamamen iğdiş edilmiş zenciler olmasına dikkat ederlerdi.

Hadımlar

genellikle efendilerinin yaken-

nında yaşarlardı. Kolaylıkla tanınıp

dileriyle alay edildiğinden halkın arasına
pek fazla karışmazlardı . Sarayda rahatça
gezebilir, efendileriyle onların hanımları
ve cariyeleri arasında bir aracı vazifesi
görürlerdi.
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o FlKlH.
isteğiyle

AYDIN TANERi

İslam dini. bir erkeğin kendi

isteğ i dışında hadım edilmesini yasaklay ı p haram kılmıştır. Bu
konuda İslam alimleri arasında icma vardır (ibn Hazm, s. 157). Hadım edilecek kişinin h ür veya köle. müslüman veya gayri müslim oluşu bu hükmü değiştirmez.
Ancak kısas bundan istisna edilmiş olup
Hz. Peygamber. "Kölesini hadım edeni
hadım ederiz" (Ebu Davud, "Diyat", 7)

veya

demiştir. Hukukçuların çoğunluğu. şart
ların gerçekleşmesi halinde kişinin ceza
olarak hadım edilebileceğini kabul ederken Hanefiler kısas değil diyet gerekeceği görüşündedirler. Resul-i Ekrem ile
birlikte savaşlara katılan ve uzun süre
ailelerinden uzak kaldıkları için cinsi arzu
duyan bazı müslümanlar bu arzularına
gem vurabiirnek amacıyla hadım olma

izni istemişlerse de Hz. Peygamber buna
müsaade etmemişti r (Buhar!, "TefsYrü'IKur"an", 5/9, "Nikal:ı" , 8; Müslim. "Nikal:ı",
ll)
Hayvanların iğdiş edilmesi konusunda
islam alimleri farkl ı görüşler ileri sürmüşlerdir. Abdullah b. Ömer. Resul-i Ekrem'in atların ve diğer hayvanların iğdiş
edilmesini yasakladığını haber vermektedir (Müsned, ll, 24) Şafii alimlerinden
Nevevi. eti yenmeyen hayvanların iğdiş
edilmesinin haram. eti yenenierin ise küçükken caiz. büyüyünce haram olduğu
nu naklederken (Şerl:ıu Müslim, IX. 177)
bu görüşün dayanağı veya bu ayırımın
sebebi hakkında bilgi vermez. Maliki
alimlerinden Kurtubi. besi ve benzeri bir
fayda söz konusu ise bazı alimierin hayvanların iğdiş edilmesini caiz gördüğünü
belirttikten sonra farklı görüş l eri de
nakleder (el-Cami', V, 390). Hanefi mezhebinde. atların iğdiş edilmesi hususunda caiz veya haram olduğu şeklinde iki
rivayet vardır. Diğer hayvanlar içinse bu
işlemin bir fayda temini veya bir zararın
önlenmesi maksadıyla yapı l ması durumunda caiz; aksi halde haram olduğu ifade edilmiştir. Maverdl'nin. muhtesibin
görev ve yetkilerini sayarken. "İnsanların
ve hayvanların hadım ve iğdiş edilmesine
engel olur ve bundan dolayı te'dib cezası
uygular; kısas veya diyet söz konusu ise
niza ve inkar olmadığı takdirde bu hakların
ödenmesini temin eder" ( el-Af:ıkamü 'ssu[taniyye, s. 338-339) demesi. onun da
hayvanların iğdiş edilmesini caiz görmediğini ortaya koymaktadır. Hanbell mezhebinde bir görüşe göre semizleşmeleri
için koçların iğdiş edilmesi caiz. bir görüşe göre ise atiarda olduğu gibi mekruhtur. iğdiş edilmiş hayvanların kurban edilmesi bütün mezheplerce caiz görülmüş
tür. Öyle anlaşılıyor ki hayvanın iğdiş edilmesini kabul etmeyenler bu işlemi hayvana eziyet. Allah'ın yarattığı şekli değiş
tirme ve tabii dengeyi bozma olarak görmektedirler. Kabul edenler ise bu işle
min sırf hayvana eziyet veya putperestlik dönemi kalıntısı bir adet olarak yapılmasının caiz görülmeyeceği ve yasaklayıcı rivayetlerin böyle bir maksada matuf olabileceği. meşru bir yarar sağlaması
halinde ise caiz olması gerektiği noktasından hareket etmektedirler.
Hadımlık kişinin hak ve yükümlülüklerinde bir değişiklik meydana getirmez.
Hadımlar miras hukuku. şahitlik gibi konularda normal erkeklerle aynı statüye
tabi oldukları gibi kadınlarla olan sosyal
münasebetleri açısından da diğer erkek-

lerden farkları yoktur. Mesela müslüman
bir kadının , yakın akrabası olmayan hadım bir erkekle yalnız başına bir arada
bulunması veya böyle bir kişinin yanında
el ve yüz hariç vücudunun herhangi bir
yerini açması haramdır.
İslam aile hukuku hadımlığı evlilik engeli saymaz. Fakat evlendikten sonra kocasının hadım olduğunu anlayan kadının,
bu durumu ileri sürerek boşanma isteğiyle mahkemeye başvurup vuramayacağı hususu İslam hukukçuları arasında
tartışmalıdır. Ayrıntıda bazı farklı görüş

ler ileri sürülmekle genel olarak erkeğin
cinsi birleşmede başarısız kalması kadı
nın ayrılma talebi için yeterli görülmüş
tür. Eğer kocanın erkeklik organı kesik
ise (mecbOb) bu durumda dört mezhebe
göre de kadın boşanmak için mahkemeye başvurabilir ve bu talebi hemen yerine getirilir.
Nikah akdinde kadın için belirlenen mehir. Hanefi ve HanbeiT mezheplerinde "hal- ·
vet-i sahYha" ile kesinlik kazanır ve bundan sonra taraflar ayrılsalar da erkek
mehrin tamamını öder. Hanefi mezhebine göre kocanın hadım olması bu hükmü değiştirmez. Eğer koca mecbub ise
Ebu Hanife'ye göre hüküm yine aynıdır.
Ebu Yusuf ve Şeybant'ye göre ise bu durumda koca mehrin yarısını öder. Ancak
her üç alime göre de ayrılık halinde kadın iddet bekler. Hanbeli mezhebinde bu
konuda farklı rivayetler vardır (bk. ibn Kudilme. VIII, 64-65)
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