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aları doğru bulursa imza eder, bulmazsa 
görüşünü yazarak fetva eminine takdim 
ederdi. Fetva emini imzaladıktan sonra 
"yazıla" işaretiyle yazı masasına bırakılır

dı. Fetva emini i'lamat müdürünün gö
rüşünü uygun bulmazsa sebebini pusu
laya yazarak kendisine iade eder; fetva 
emini başkanlığında i'lamat müdürü. re
lsü'l-müsewidln ve fetva emini muavini 
toplanarak müzakere ettikten sonra ge
reği kararlaştırılır, ihtilat halinde fetva 
emininin görüşü tercih edilirdi. icabı der
kenar suretiyle yazılan hüccet fetva emi
ni ve i'lamat müdürü tarafından mühür
lenip onaylanır, re'sen gelenler sahipleri
ne verilir veya verilmek üzere geldiği ye
re iade edilirdi. Temyiz suretiyle gelenler 
tasdik edilirse Meclis-iTetkikat-ı Şer'iyye 
Dairesi'ne havale edilirdi (Berki, s. 84-85; 

DİA, XII, 498). 
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HÜCCET 
(~1) 

Ta'dilin üçüncü derecesini gösteren 
hadis terimi. 

.J 

Sözlükte "bir şeyin ispatına yarayan de
lil" anlamına gelen hüccet, hadis terimi 
olarak "bir ravinin rivayeti delil sayılacak 
derecede güvenilir olması" demektir. Ta'
dlllafızlarını kendi aralarında dereceten
diren ibn Ebu Hatim, Hafib ei-Bağdadi ve 
ibnü's-Salah'a göre birinci, Zehebl'ye gö
re ikinci, ibn Hacer ve onun taksimini be
nimseyenlere göre ise üçüncü derecede
ki ta'dillafızları arasında yer alan hüccet 
terimi, bir ravi hakkında tekrarlanarak 
(hüccet hüccet) veya aynı dereceden baş
ka bir lafızla birlikte kullanıldığında (sika 
hüccet) onun ikinci derecede güvenilir bir 
kimse olduğunu ifade eder. Hüccet olan 
bir ravi, dini ve ilmi yönden güvenilir oldu
ğu için gerek rivayet ettiği hadisler gerek
se raviler hakkında yaptığı değerlendirme
ler. başka bir destekleyici rivayete (adıd) 
gerek duyulmadan delil olma özelliği ta
şır. Hüccet sayılan ravilerin rivayetleri bi
rinci derecede sahih hadisler olup başta 
Şal;il;ayn olmak üzere ibn Huzeyme ve 
ibn Hibban gibi muhaddislerin sahih ha
disleri deriemek amacıyla yazdıkları eser
lerde bulunur. 

Hüccet kelimesi, oldukça geç döneme 
ait bazı hadis usulü kitaplarında 300.000 
hadisi sened ve metinleriyle ezberleyen, 
senedlerdeki ravilerin biyografilerini, dini 
ve ilmi durumlarını cerh ve ta'dll ilmi açı
sından iyi bilen hadisçitere verilen, "hafız" 
unvanından daha yüksek bir rivayet unva
nı olarak da tanımlanmakta olup ilk dö
nem hadisçiteri arasında böyle bir tanıma 
rastlanmamakta (Abdülfettah EbG Gud
de, S . 126). ravinin ÜSt dereceden ta'dJiini 
ifade eden bir dirayet unvanı kabul edil
mektedir. Nitekim ravilerle ilgili biyografi 
kaynaklarında birkaç bin veya birkaç yüz 
hadisi ezbere bilenler hakkında da hüc
cet tabiri kullanılmış ; tabiln muhaddisle
rinden Şu'be b. Haccac 2000. Hişam b. 
Urve 1000. Sabit ei-Bünanl250 ve Yunus 
b. Ubeyd 200 civarında hadis rivayet et
tikleri halde Zehebl tarafından hüccet 
olarak nitelendirilmiştir. Diğer taraftan 
çok hadis ezberlemesi sebebiyle hüccet 
olmaya en layık sahabi olan Ebu Hürey
re'ye nisbet edilen toplam rivayet sayısı 
SOOO'in üzerindedir. Hüccetin ravinin ez· 
berindeki hadis sayısına bağlı bir terim 
olarak kullanılması Ali el-Karl (ö. 1014/ 
1605) ve Münavi gibi alimler tarafından 
ortaya atılmış, Tehanevl ve Bacurl gibi 
müelliflerce benimsenmiş olmakla bera-



ber fazla kabul görmemiştir. Bu sebeple 
hüccetin, bir dirayet lafzı olarak hadis ilim
lerini iyi bilen ve bu konuda sözü delil sa
yılan kişiler hakkında kullanılması daha 
uygundur. 
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HÜCCET 
(~f) 

Şia literatüründe 
genellikle imam ve ondan sonra 

en yetkili kişi anlamında kullanılan 
bir terim. 

.J 

ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra Hz. 
Ali'nin halife olması gerektiği düşüncesi 
etrafında birleşen siyasi gruplar, bu dü
şüncelerini dini açıdan temellendirmeye 
çalıştıkları ll. (VII I.) yüzyılın ortalarından 
itibaren hüccet kelimesini sözlük anlamı
nın dışında daha çok "imam" ya da "meh
di" manasında kullanmaya başlamışlar

dır. Henüz itikadl ve fıkhl görüşlerin açık
. lık kazanmadığı ilk dönemde bazı aşırı Şii 
fırkalar Hz. Ali 'yi, onun Allah katındaki 
makamına vakıf olduğuna inandıkları Sel
man-ı Farisi'yi ve Kerbela hadisesinin in
tikamını almak için harekete geçen Mu h
tar es-Sekafi'yi bazan mehdi, bazan da 
Allah'ın hücceti olarak tavsif etmişlerdir. 
imametin Allah ve Peygamber'i tarafın
dan nasla bildirildiği fikrinin Muhammed 
el-Bakır ve Ca'fer es-Sadık zamanında 

tartış ılmaya başlanmasıyla birlikte bazı 

çevrelerde imamların Allah'ın hücceti ol
duğu. onları tanımayanların hüccetsiz ka
lacağı ileri sürülmüştür. Daha sonra imam 
sayısını on iki ile sınırlayan imamiyye Şla
sı ile batıni bir karakter taşıyan ismailiy
ye fırkaları arasında hüccet kelimesi fark
lı anlamlarda kullanılmıştır. 

On İki imam Şilliği'nde hüccetçeşitli ma
nalarda ele alınmıştır. Bunlardan ilkine 
göre hüccet, Hz. Peygamber'le birlikte di
ğer peygamberler için ortak bir isim ola
rakkullanılır ( Küleynl.I . I69, 178, I88,382). 
ResGl-i Ekrem'den sonraki ilk imam Hz. 
Ali'nin hüccet olduğu düşüncesi yanında, 
Allah'ın bütün topluluklar için bir kılavuz 
(hadi) gönderdiğini belirten ayetin (er-

Ra'd I 3/7) imarnlara da delalet ettiği dü
şüncesinden hareketle bütün imamlar 
hüccet olarak kabul edilmiştir (a.g.e., I, 
I 68. 178, 188, 189, 192. 196, 204, 270, 382, 
44 7) . Bu sebeple kütüb-i erbaadan el-Ka
ffnin müellifi Küleyn1 peygamberlik ve 
imarnet hakkındaki hadisleri "Kitabü 'l
Hücce" başlığı altında bir araya getirmiş

tir (1, 168-548). Çeşitli dönemlerde bu ko
nuyu işleyen "Kitabü'I-Hücce"ler yazılmış

sa da (Aga Büzürg-i Tahran! , VI, 256) bu 
adiandırma kelam kaynaklarında "risalet" 
ve "imamet" başlıkları altında işlenmiştir. 

imamiyye Şlası'ndaki diğer bir kullanı
ma göre hüccet on iki imamı ifade etmek
tedir. Hadis kaynaklarında Allah'ın yeryü
zünü hiçbir zaman hüccetsiz bırakmaya
cağı . dünyada iki kişi kalsa bile bir inin 
hüccet olacağı, Allah 'ın ve O'nun emirle
rinin ancak hüccet sayesinde bilinebilece
ği, kıyametekadar gelecek hüccet sayısı
nın on iki ile sınıriandınidığı hakkında çok 
sayıda rivayet bulunmaktadır. Hz. Ali'nin 
dünyanın hüccetsiz kalmaması için dua 
ettiği. hüccetin çekilmesi durumunda bü
tün insanlarla birlikte yeryüzünün bata
cağı, hüccetin kıyametten kırk gün önce 
çekilip alınacağı, yahut insanların hüccet
siz bı raktidıkları gerekçesiyle Allah'a iti
raz etmemeleri için en son ölecek kişinin 
hüccet olacağı (Küleynl, I, 178-180, 330) 
gibi rivayetlerin IV. (X.) yüzyıldan sonra 
kaynaklarda yer alması. imarnet konu
sunu dini te m ele dayandırmaya çalışan 
ŞYa ' nın görüşlerin i hadislerle delillen
dirme çabası olarak görülmelidir. On iki 
imarnın hüccet olarak anılması İmamly
ye'de genel kabul görmüş ve uygulama
ya da yansımıştır. Bugün bazı Şii camile
rinde karnet sırasında Ali ve on bir çocu
ğunun Allah ' ın hücceti olduğu "eşhedü 
enne Aliyyen ve ahade aşere evladehü hu
cecullah" ibaresiyle ifade edilmektedir. 
Ayrıca hüccetlerin diğer insanlardan fark
lı yaratıldığ ı , büt ün dillerin ve neseplerin 
kendilerine öğretildiği, yaratılanların ecel
lerini. ortaya çıkmış ve çıkacak olayları bil
dikleri hususu İsnaaşeriyye hadis kaynak
larında zikredilmektedir (a.g.e., I. 509) . 

Diğer bir kullanıma göre hüccet imam
lardan yalnız on ikincisinin lakabıdır. On 
birinci imam Hasan el-Askeri'nin oğlu Mu
hammed'in geleneğe göre ismen anılma
sı doğru olmadığı için başka bazı lakapla
rının yanında hüccet olarak da anılmıştır. 

Muhammed b. Hasan'a nisbet edilen bir 
hadist e o kendisinin Allah'ın hücceti oldu
ğunu açık bir şekilde söylemiştir (a.g.e., 
ı . 328, 333). Hüccet on ikinci imarnın "ga
ib, muntazar" ve "sahibü'z-zaman"dan 
sonra eh çok kullanılan lakabıdır. Nitekim 
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hadis derleyicisi Meclisi'nin on iki imamla 
ilgili r ivayetleri Tfıri{J.u'l-l)ücce adıyla ya
yımlanmıştır (Bil:ıarü'l-envar, s. LI, Lll. 
LI II). Ali ei-Vezdl, on ikinci imarnın hayat
ta olduğunu ve bir gün dünyaya dömice
ğini anlatmak üzere kaleme aldığı eseri
ne İlzfımü 'n -nfışıb ii i§bfıti'l-l)ücceti 'l
ga'ib adını vermiştir. 

İmamiyye'nin bir kullanımına göre de 
hüccet Şii hadis ravilerini ifade etmekte
dir. İlgili rivayetlerde belirtildiği üzere on 
ikinci imam Muhammed b. Hasan, top
lumuyla irtibatını sefirler aracılığıyla sür
dürdüğü küçük gaybetten büyük gaybe
te intikali sırasında son sefıre gönderdiği 
tevki'lerin birinde başka bir sefir gelme
yeceğini, ortaya çıkan meselelerin çözü
mü için hadis ravilerine başvurulması ge
rektiğini. zira onların kendisinin hücceti 
olduğunu belirtmiştir (ibn Babeveyh, II, 
484) . Çokyaygın olmayan bu kullanım 
Usüll-Ah bari ayırımından sonra kısmen 
farklı bir anlam kazanmıştır. Ahbar1ler 
imamlardan gelen rivayetleri delil kabul 
ederken Usulller aynı zamanda bunlardan 
hüküm çıkaran müctehidleri de bir bakı
ma on ikinci imarnın hücceti saymışlardır. 

ismailiyye'de hüccet dönemlere ve 
gruplara göre farklı anlamlarda kullanıl
m ıştır. Başlangıçta gerek Ca'fer es-Sa
dık'ın oğlu İsmail'i gerekse İsmail'in oğlu 
Muhammed'i imam kabul eden gruplar 
bunların vefatından sonra gerçekte on
ların ölmediğini . bir gün yeryüzüne döne
ceklerini iddia etmiş . gizlilik döneminde 
temsilcilerine hüccet adını vermişlerdir. 
İlk dönemde, yeryüzünde daima yaşayan 
bir imarnın bulunacağı ve şartlara göre 
bunun aşikar veya gizli olabileceği ileri sü
rülmüştür. imarnın aşikar olması duru
munda hüccetin gizli. aksi halde hüccetin 
aşikar olacağı söylenmiştir. imama giden 
yolun kendisinden geçtiği kabul edilen 
hüccet. tıpkı imam gibi her şeyi Allah'ın 
doğrudan kalbine ulaştırması ile bilir. Bu
na göre hüccet imarnın gizliliğ inde onun 
vekili durumundadır. Öte yandan dünya
nın on iki bölgeye ayrıldığı , her bölge için 
imamı temsil etmek üzere on iki yahut 
yirmi dört hüccet bulunduğu . ancak bun
lardan birinin en büyük hüccet olduğu. 
imarnın zahir döneminde bir kısmının 

imamla beraber bulunduğu belirtilmiş

tir. Bu anlamda hüccet imarnın varlığı
nın delili demektir. Fatımiler döneminde 

. imamdan itibaren müntesibe kadar on 
iki mertebe halinde geliştirilen dallik sis
teminde hüccet, imamla başdal arasın

daki bir derecenin sahibi olup Selman-ı 
Farisi'nin Hz. Ali ile olan yakın münase
betleri ölçüsünde imarnın naibidir. Bazan 
buna, kendisine işlerin havale edildiği ki-
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