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Gayri müslim devletlerle yapılan 
süreli sulh antiaşması manasında 

bir fıkıh terimi 
(bk. SULH). 

L _j 

HÜFÜF 
--, 

(bk. LAHSA). 
L _j 

HÜKM-i ŞERiF 
--, 

(bk. FERMAN). 
L _j 

HÜKÜMET-i ADL 
--, 

( J..Wf 4.o,s::>) 

İslam ceza hukukunda 
müessir fiilin 

mağduruna ödenmek üzere 
miktarı hakim tarafından 

belirlenen tazminat. 
L _j 

Arapça' da "yargılayıp karar vermek, yö
netmek, haksızlığı engellemek" anlamı
na gelen hükumet kelimesiyle, "adaletli 
kişi" anlamındaki adiden oluşan bir isim 
tamlamasıdır. Terim olarak şahısların vü
cut bütünlüğüne karşı işlenen ve c_isimde 
sabit eser bırakan, organ ve fonksiyonları 
kısmen yok eden, daha genel bir ifadeyle 
beden bütünlüğünü ve sağlığını bozan 
taksirli müessir fiilierde mağdura ödene
cek tazminat miktarının hakim tarafın
dan belirlenınesini ve bu tazminatı ifade 
eder. Tazminat miktarının belli ölçülere 
dayanarak doğrudan hakim veya bilirkişi 
tarafından tesbit edilmesi ve bunun icti
had konusu olması sebebiyle klasik fıkıh 
kitaplarında hükumet-i adi yerine "hükü
met" ve "ictihad" tabirlerinin kullanıldığı 

da olur. Müessir fiilierde mağdura ödene
cek tazminatı ifade eden erş ve diyet ile 
hükumet-i adi arasındaki t emel fark, erş 
ve diyet miktarlarının nasla belirlenmesi
ne karşılık hükumet-i adlin hakim veya 
bilirkişilerce tesbit edilmesidir. Bundan 
dolayı hükumet-i adi için "belirlenmemiş 
erş" tabiri de kullanılmaktadır. 

Uğradığı bedeni zarara karşılık suçun 
mağduruna diyet, erş veya hükumet-i adi 
olarak tazminat ödenmesi esas itibariyle 
taksirli müessir fiilierde söz konusudur. 
Çünkü kasıtlı müessir fiilierde asli ceza 
kısastır. Ancak failin yaş küçüklüğü, akıl 
hastalığı ve baskı (ikrah) gibi ceza sorum-

luluğunu ortadan kaldıran durumlarla kı
sasın tam olarak infaz edilme imkanının 
bulunmaması veya kısasın maddi konusu
nu teşkil eden organın herhangi bir se
beple yok olması ya da mağdurun suç ta
ilin i affetmesi gibi hallerde faile bu ceza 
uygulanmamakta ve zorunlu olarak kısa
sm yerini mal ile tazmin almaktadır. Bu 
durumlarda kasıtlı suça taksirli müessir 
fiiliere öngörülen cezalar verildiği için ka
sıtlı fiil hükmen taksirli suça dönüşmek
tedir. Ancak failin kısas edilernemesi ha
linde de suçun ikinci derecede mağduru 
kabul edilen toplum adına devletin suç 
failini, ödeyeceği maddi tazminata ilave 
olarak ta'zlr sınırları içinde cezalandırma 
hakkının bulunduğunu da belirtmek ge
rekir. 

Beden bütünlüğüne karşı işlenen, fakat 
ölümle sonuçlanmayan suçlar, a) Organ 
veya organ hükmündekibir bölgenin yok 
edilmesi, b) Organların fonksiyonlarını kay
betmesi, c) Baş ve çehrede meydana ge
tirilen yaralar. d) Vücudun diğer bölgele
rinde meydana getirilen bedeni zararlar 
olmak üzere İslam hukukçuları tarafın
dan dörtlü bir tasnife tabi tutulmuştur 
(Kasant, VII, 296; İbn Kudame, IX, 584). 
Mağdura ödenecek tazminat miktarında 
bu sıralamanın önemli etkisi vardır. Mü
essir fiiller için mağdura ödenecek t az
minat miktarı, bazı durumlarda -özellikle 
yukarıda tasnif edilen ağır müessir fiiller
de- şer"i naslarla belirlenmiştir. Yok edi
len organ veya fonksiyonun insan hayatı 
için önemi dikkate alınarak el. ayak, göz, 
kulak, burun, dil, diş gibi organların fizik 
varlığının veya fonksiyonlarının tamamen 
yok edilmesi durumunda mağdura öde
necek tazminatın miktarı, Hz. Peygam
ber'in Necran'da uygulaması için Amr b. 
Hazm'a verdiği talimat niteliğindeki bir 
mektupta açık olarak tesbit edilmiştir 

(Darimt, "Diyat", 12; Nesat, "1\asame", 46, 
47; Zeylat, IV, 369; Muhammed Hamldul
lah, s. 227-229). Cismani zararlar için öde
necek tazminat miktarıyla ilgili hukuki 
mevzuatın kaynağını teşkil eden bu ha
diste ayrıca estetik ve fonksiyonel konu
mu dikkate alınarak vücudun baş ve çeh
re bölgesinde meydana getirilen yarala
malara öngörülen tazminat miktarı da yer 
almaktadır (bk. DİYET; ERŞ) . Organ ve 
fonksiyonların kısmen yok edilmesiyle, vü
cudun diğer bölgelerindeki müessir fiilie
re ödenecek tazminat miktarı ise belli öl
çülere göre hakim (veya kanun koyucu) 
tarafından takdir edilmekte ve hükumet-i 
adi olarak adlandırılmaktadır. 

HÜKÜMET-i ADL 

Hükumet-i adlin geniş bir uygulama 
alanı bulunmaktadır. Tazminat miktarı
nın nasla belirlenmediği, duyu organları

nın veya fonksiyonlarının kısmen zarar 
gördüğü, yaranın sabit eser bırakmaksı
zın iyileştiği durumlarla duyu organları
nın dışındaki bir bölgenin fizik bütünlü
ğünü kısmen yok eden hafif müessir fiil
Ierde tazminat miktarı hükumet-i adi yo
luyla belirlenmektedir. 

Müessir fiil sebebiyle mağdura ödene
cek tazminat miktarının belirlenmesi için 
önce bedeni zararın objektif olarak tesbit 
edilmesi gerekir. Çünkü bedeni zararın 
ağırlığ ı tazminat miktarının belirlenme
sine de esas teşkil etmektedir. Bedeni za
rarın tesbitinde İslam hukukçularının iki 
kriterden hareket ettikleri görülmekte
dir: 1. Şer'i naslarca organ ın bütününe 
öngörülen tazminata kıyas. Bu anlayışa 
göre kısmen zarar gören organ veya fonk
siyonun tazminatı belirlenirken önce or
gan veya fonksiyonun tam ve sağlam ha
liyle zarar gördükten sonraki durumu ara
sında bir oranlama yapılarak maruz kalı
nan bedeni zararın bu organın bütünlü
ğünü ne ölçüde bozduğu tesbit edilmek
te, sonra da organ veya fonksiyonun bü
tününe öngörülen tazminat miktarı ile 
bu zarar arasında bir oranlamaya gidil
mektedir. Mesela üç boğumdan oluşan 
parmağın bir boğumu yok edilmişse par
mağın W ünün yok olduğu dikkate alına
rak hadislerce tam parmağa öngörülen 
bedelin (on deve veya 100 dinar) üçte biri 
hükumet-i adi olarak belirlenmektedir. 
Baş ve yüzde meydana getirilen ve litera
türde "harise, damia, damiye, mütelahi
me, simhak" gibi isimlerle anılan hafif ya
ralamaların bedeli konusunda hadislerde 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu sebeple bu tür yaraların tazminatını 
belirlemede, aynı bölgede kemik sınırına 
kadar ulaşan ve erşi hadislerce beş deve 
veya SO dinar olarak t esbit edilen "mudı

ha" esas alınmaktadır. Duyu organlarının 
kısmi fonksiyon kayıpları ise bu fonksiyon
ların tamamen izale edilmesine sünnet 
tarafından öngörülen miktar (tam diyet 
100 deve veya 1000 dinar) esas alınarak 
kayıp oranına göre tesbit edilmektedir. 
Kaynağını Hz. Ali'nin uygulamalarından 
aldığı ifade edilen bu met ot ömer b. Ab
dülaziz, Mücahid b. Cebr ve Hanefi hu
kukçusu Kerhi tarafından benimsenmiş
tir (Serahst, XXVI, 74; Kasant, VII, 325; İbn 
Kudame, IX, 659). 

z. Hükumet-i adlin tesbit edilmesinde 
başvurulan ikinci metot, cana öngörülen 
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diyetle (I 00 deve veya ı 000 dinar ya da 
ıo.ooo dirhem) kısmi bedeni zarar arasın

da orantı kurma esasına dayanmakta
dır. Bu anlayışa göre önce kısmen zarar 

gören organ veya fonksiyonun vücut bü
tünlüğünü ne oranda bozduğu objektif 

olarak tesbit edilmekte, ardından bu za
rar la cana öngörülen tam diyet arasın
da bir oranlama yapılmaktadır. Buna gö

re vücut bütünlüğünü ya da organların 
fonksiyonelliğini Yıo oranında yok eden 
yaralar için tam diyetin onda biri, Yzo ora

nında bir noksanlık meydana getiren ya
ra ve diğer fonksiyon kayıpları içinse 
tam diyetin yirmide biri hükumet-i adi 
olarak belirlenmektedir. İslam hukukçu
larının büyük çoğunluğunun bu metodu 
benimsediği ifade edilmektedir (Serah
sl, XXVI, 74; Kasanl. VII, 324; İbn Kudame, 
VIII, 56). 

Hükumet-i adlde konunun özünü cis
mani zararların tazmini ve telafi edilerek 
mağdurun korunması oluşturmaktadır. 

Cismani zararın durumuna göre hakim 
takdir hakkını kullanarakyukarıdaki usul
lerden herhangi birini tercih edebileceği 
gibi adalet ve hakkaniyet ilkelerine uya
rak başka kriterleri de dikkate alabilmek
tedir. Mesela Hanefi hukukçusu Ebu Yu
suf. müessir fiilin sabit eser bırakmaksı
zın iyileşmesi durumunda bile mağdurun 
uğradığı psikolojik elemin dikkate alına
rak yine kendisine manevi tazminat (hü
kOmetü'l-elem, erşü'l-elem) ödenmesi gerek
tiği kanaatindedir. imam Muhammed ile 
Malikiler'den İbn Arafe ise bu durumlar 
için hükumet-i adi takdirinde mağdurun 
doktor. ilaç ve diğer tedavi giderleriyle iyi
leşineeye kadar ihtiyacı olan nafakasının 
dikkate alınması (maddltazminat) gerekti
ğini ifade etmişlerdir ( Serahsl, XXVI, 8 ı; 

ibn Abidln, V, 5ıı, 5ı5). 

Hükumet-i adi müessesesi, bedeli şer'i 

naslarca belirleomeyen müessir fiilierde 
mevzuat boşluğunu doldurmak üzere ha
kime veya kanun koyucuya geniş bir tak
dir alanı tanımaktadır. Bu sebeple hüku

met-i adi miktarını belirlemede mağdu

run yaşının ve değişen hayat şartlarının 
göz önünde bulundurulması. bedeni za

rarın mağduru n ekonomik geleceğini ve 
çalışma gücünü ne ölçüde etkileyeceği

nin dikkate alınması büyük önem arzet
mektedir. öte yandan bedeni zararın ve 

buna karşılık ödenecek tazminat mikta
rının hükumet-i adi ile tesbit edilmesi 
yargı ile bilirkişinin ve adli tıbbın iş birli

ğini de zorunlu kılmaktadır. 
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Iii ŞAMiL DAÖCI 

HÜKÜM 
( ~f) 

Kelam, mantık 
ve fıkıh ilimlerinde kullamlan 

bir terim. 
_ı 

Sözlükte "iyileştirmek amacıyla menet
mek, düzeltmek; karar vermek" manala
rında masdar ve "ilim, derin anlayış; siya

si hakimiyet. karar ve yargı" anlamların

da isim olarakyer alan hüküm (hükm, ço

ğul u ahkam) İslami ilimierin teşekkül et
mesinden sonra mantık, kelam ve fıkıh
ta değişik şekillerde tanımlanmıştır. Man

tıkta hüküm iki şey, iki düşünce arasın

da olumlu veya olumsuz bir bağlantı kur
maktır. Bu bağlantının yanı sıra onu id
rak etmeye de hüküm denilir (b k. ÖNER

ME). Kelam ilminde hüküm İslam dininin 

inanç. ibadet. m uarneJat ve ahlaka dair 

temel ilkelerini ifade eder. Fıkıhta ise sa

dece mükelleflerin fiilieriyle ilgili ilahi hi
taplara hüküm denilir (hüküm kelimesi 
ayrıca hükümdar buyrukları için de kulla
nılmıştır, bk. DiPLOMATiK; FERMAN). 

Kur'an-ı Kerim'de hüküm otuz yerde 
zikredilir; fıil kahbındaki kullanımlar ve di
ğer türevleriyle birlikte bu sayı iki misli
ne çıkar ve yaygın olarak "yargılama, ka
rar verme" anlamını taşır. Kur'an'da hü
küm Allah'a, peygamberlere ve insanla
ra nisbet edilmiştir. İlgili ayetlerde belir
tildiğ ine göre mutlak hüküm yalnız AI
Iah'a aittir, O, hüküm verenlerin en hayır
Iısı olup en güzel hükümleri verir ve dile
diği hükümleri koyar. Allah, gönderdiği 
kitaplar aracılığıyla insanların anlaşmaz
Iığa düştükleri konularda çözümler içe
ren hükümler indirmiştir. İnsanların dün
yada bu hükümlere uyup uymadıklarını 
belirlemek ve ihtilaflı konularda hak ola
nı göstermek üzere ahirette son hükmü 
yine o verecektir. Aynı ayetlerde peygam
berlerin ilahi hükümleri dikkate alarak 
insanlar arasında hükmetmek, bunu ya
parken de beşeri d uygulara kapılmaktan 
sakınınakla emrolundukları ve onların bu 
talimatı yerine getirmeye çalıştıkları açık
lanmış. aynı emrin son peygamber Hz. 
Muhammed' e de verildiği beyan edilmiş
tir. Hükmün insanlara nisbet edildiği 
ayetlerde ise kendi aralarında hükme
derken hakkaniyetle davranmaları isten
miş. ilahi hükümlere uymaya çağrılan 
müminlerin bunu teslimiyetle karşılamak
tan başka çareleri bulunmadığına dikkat 
çekilmiş. ayrıca ilahi hükümlerle hükmet
meyenlerin kafir, zalim vefasık oldukları 
belirtilmiştir. Kur'an'da hüküm bazan "ila
hi takdir" manasında da kullanılmış. olay
lar karşısında peygamberlerle müminlere 
sabır tavsiye edilerek takdir-i ilahiyi bek
lemeleri emredilmiştir (bk. M. F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "l:ıkm" md.). 

Hüküm kelimesi Kütüb-i Sitte dahil ol
mak üzere hadis mecmualarında da yer 
almıştır. Hz. Peygamber, Kur'an'ı ihtilaflı 

konuları çözen hükümlerin kaynağı ola
rak göstermiş (Dariml. "Feza'ilü'l-J5ur
'fın", ı), insanlar arasında hüküm veren
Ierin Allah'tan korkmaları ve öfkeli iken 
hüküm vermekten kaçınmaları gerekti

ğini bildirmiş (Müslim, "~ziye", ı6; İbn 

Ma ce, "Zühd", ı). yargı işine rüşvet karış
tıranların Allah'ın lanetine uğrayacakla

rını belirtmiş (Müsned, II, 287-288). hak

sız hükümlerin verildiği toplumlarda kan 
döküleceğini ve hakkı bildiği halde zalima

ne hüküm verenlerin cehenneme girecek

lerini haber vermiştir (el-Muvatta', "Ci
had", 26; İbn Mace, "AI:ıkam", 3). 

D KELAM. İslamiyet'in insanlığa getir
diği bütün kurallar "ahkam-ı şer'iyye. ah
karn-ı ilahiyye, ahkam-ı diniyye" şeklinde 

adlandırılmıştır. Vahyi hareket noktası ola-


