HÜKÜMET-i ADL
diyetle (I 00 deve veya ı 000 dinar ya da
ıo.ooo dirhem) kısmi bedeni zarar arasın
da orantı kurma esasına dayanmaktadır. Bu anlayışa göre önce kısmen zarar
gören organ veya fonksiyonun vücut bütünlüğünü ne oranda bozduğu objektif
olarak tesbit edilmekte, ardından bu zarar la cana öngörülen tam diyet arasın
da bir oranlama yapılmaktadır. Buna göre vücut bütünlüğünü ya da organların
fonksiyonelliğini Yıo oranında yok eden
yaralar için tam diyetin onda biri, Yzo oranında bir noksanlık meydana getiren yara ve diğer fonksiyon kayıpları içinse
tam diyetin yirmide biri hükumet-i adi
olarak belirlenmektedir. İslam hukukçularının büyük çoğunluğunun bu metodu
benimsediği ifade edilmektedir (Serahsl, XXVI, 74; Kasanl. VII, 324; İbn Kudame,
VIII, 56).
Hükumet-i adlde konunun özünü cismani zararların tazmini ve telafi edilerek
mağdurun korunması oluşturmaktadır.

Cismani zararın durumuna göre hakim
takdir hakkını kullanarakyukarıdaki usullerden herhangi birini tercih edebileceği
gibi adalet ve hakkaniyet ilkelerine uyarak başka kriterleri de dikkate alabilmektedir. Mesela Hanefi hukukçusu Ebu Yusuf. müessir fiilin sabit eser bırakmaksı
zın iyileşmesi durumunda bile mağdurun
uğradığı psikolojik elemin dikkate alına
rak yine kendisine manevi tazminat (hükOmetü'l-elem, erşü'l-elem) ödenmesi gerektiği kanaatindedir. imam Muhammed ile
Malikiler'den İbn Arafe ise bu durumlar
için hükumet-i adi takdirinde mağdurun
doktor. ilaç ve diğer tedavi giderleriyle iyileşineeye kadar ihtiyacı olan nafakasının
dikkate alınması (maddltazminat) gerektiğini 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 hakime veya kanun koyucuya geniş bir takdir alanı tanımaktadır. Bu sebeple hükumet-i adi miktarını belirlemede mağdu
run yaşının ve değişen hayat şartlarının
göz önünde bulundurulması. bedeni zararın mağduru n ekonomik geleceğini ve
çalışma gücünü ne ölçüde etkileyeceği
nin dikkate alınması büyük önem arzetmektedir. öte yandan bedeni zararın ve
buna karşılık ödenecek tazminat miktarının hükumet-i adi ile tesbit edilmesi
yargı ile bilirkişinin ve adli tıbbın iş birliğini de zorunlu kılmaktadır.
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Kelam, mantık
ilimlerinde kullamlan
bir terim.
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Sözlükte "iyileştirmek amacıyla menetmek, düzeltmek; karar vermek" manalarında masdar ve "ilim, derin anlayış; siyasi hakimiyet. karar ve yargı" anlamların
da isim olarakyer alan hüküm (hükm, çoğul u ahkam) İslami ilimierin teşekkül etmesinden sonra mantık, kelam ve fıkıh
ta değişik şekillerde tanımlanmıştır. Mantıkta hüküm iki şey, iki düşünce arasın
da olumlu veya olumsuz bir bağlantı kurmaktır. Bu bağlantının yanı sıra onu idrak etmeye de hüküm denilir (b k. ÖNERME). Kelam ilminde hüküm İslam dininin
inanç. ibadet. m uarneJat ve ahlaka dair
temel ilkelerini ifade eder. Fıkıhta ise sadece mükelleflerin fiilieriyle ilgili ilahi hitaplara hüküm denilir (hüküm kelimesi
ayrıca hükümdar buyrukları için de kullanılmıştır, bk. DiPLOMATiK; FERMAN).

Kur'an-ı Kerim'de hüküm otuz yerde
zikredilir; fıil kahbındaki kullanımlar ve diğer türevleriyle birlikte bu sayı iki misline çıkar ve yaygın olarak "yargılama, karar verme" anlamını taşır. Kur'an'da hüküm Allah'a, peygamberlere ve insanlara nisbet edilmiştir. İlgili ayetlerde belirtildiğ ine göre mutlak hüküm yalnız AIIah'a aittir, O, hüküm verenlerin en hayır
Iısı olup en güzel hükümleri verir ve dilediği hükümleri koyar. Allah, gönderdiği
kitaplar aracılığıyla insanların anlaşmaz
Iığa düştükleri konularda çözümler içeren hükümler indirmiştir. İnsanların dünyada bu hükümlere uyup uymadıklarını
belirlemek ve ihtilaflı konularda hak olanı göstermek üzere ahirette son hükmü
yine o verecektir. Aynı ayetlerde peygamberlerin ilahi hükümleri dikkate alarak
insanlar arasında hükmetmek, bunu yaparken 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 hükmederken hakkaniyetle davranmaları istenmiş. ilahi hükümlere uymaya çağrılan
müminlerin bunu teslimiyetle karşılamak
tan başka çareleri bulunmadığına dikkat
çekilmiş. ayrıca ilahi hükümlerle hükmetmeyenlerin kafir, zalim vefasık oldukları
belirtilmiştir. Kur'an'da hüküm bazan "ilahi takdir" manasında da kullanılmış. olaylar karşısında peygamberlerle müminlere
sabır tavsiye edilerek takdir-i ilahiyi beklemeleri emredilmiştir (bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "l:ıkm" md.).

Hüküm kelimesi Kütüb-i Sitte dahil olmak üzere hadis mecmualarında da yer
almıştır. Hz. Peygamber, Kur'an'ı ihtilaflı
konuları çözen hükümlerin kaynağı olarak göstermiş (Dariml. "Feza'ilü'l-J5ur'fın", ı), insanlar arasında hüküm verenIerin Allah'tan korkmaları ve öfkeli iken
hüküm vermekten kaçınmaları gerektiğini bildirmiş (Müslim, "~ziye", ı6; İbn
Ma ce, "Zühd", ı). yargı işine rüşvet karış
tıranların Allah'ın lanetine uğrayacakla
rını belirtmiş (Müsned, II, 287-288). haksız hükümlerin verildiği toplumlarda kan
döküleceğini ve hakkı bildiği halde zalimane hüküm verenlerin cehenneme gireceklerini haber vermiştir (el-Muvatta', "Cihad", 26; İbn Mace, "AI:ıkam", 3).
D KELAM. İslamiyet'in insanlığa getirbütün kurallar "ahkam-ı şer'iyye. ahkarn-ı ilahiyye, ahkam-ı diniyye" şeklinde
adlandırılmıştır. Vahyi hareket noktası oladiği

HÜKÜM
rak kabul ettikten sonra onu akıl ilkeleriyle teyit etmeye çalışan kelam ilmi hükmü dini ve akli bütün ilkeler hakkında
kullanmıştır. Mütekaddimin devrinden
itibaren kelam kaynaklarında "hüküm"
veya "ahkam", dini ve akli ilkelere dayanılarak verilen bilgilerin konu başlığını
oluşturan kelime dizisi içinde yer almış
tır (Bak ıll a n i. s. 388; Bağdadi. s. 228. 262.
271, 289; Cüveyni. s. 25.3 17. 365 ). Buna
göre kelam ilminde hüküm iki kısma ayrılı r.

1. Dini Hükümler. Genel olarak ayet ve
hadislerden çıkarılan sonuçları ifade eder.
Bunlardan Allah'ın varlığı gibi bazı hükümleri akıl kendi başına bulabilir. Namazın
farz oluşu, ahiret hallerinin çeşitliliği gibi
diğer hükümler ise sadece dinin bildirmesiyle öğrenilebilir. Kelam alimleri , dini hükümlerin aklın temel ilkelerine aykırı olmadığını ve naslardan çıkarılacak sonuçların bu ilkelerle çelişmemesi gerektiğini
savunmuşlardır. Dini hükümlerin ana kaynağı Kur'an ve sahih sünnetle bunların
işaret ettiği icma ve kıyastır. Bu hükümler konuları ve uygulanışları bakımından
üç kısma ayrılır. a) İtikadi Hükümler. Bütün dini hükümlerin temelini oluşturdu
ğundan bunlara "asli hükümler" de denilmiştir. islam dininin teorik konularını
oluşturan itikadi hükümler bazı ayetlerden (el-Bakara 2/ 177. 285; en-N isa 4/ 136)
ve Cibril hadisinden (Buhar!. "Iman", 37;
Müsli m. "Iman", ı ) hareketle Allah'a, meleklerine. kitaplarına. peygamberlerine,
ahirete ve kadere iman olmak üzere altı
esasta özetlenir. Amentü listesinde yer
alan bu esaslardan Allah ' ın varlığı, bazı
sıfatları, ayrıca nübüw~tin gerekliliği hakkında akli deliller geliştirmek mümkündür. Ahiret hayatının mevcudiyetini akıl
mümkün görmekle birlikte bu hayatın kuruluşu ve işleyişi, iman- küfür, sevap-günah gibi konular sadece naslara dayanı
larak kanıtl a n abilir. Bu sebeple bunlara
"sem'iyyat" (peygamberden işitıneye bağ
lı hüküm ler) denilmiştir. Akıl ise bu hükümlerin sadece imkansız olmadığını söyleyebilir. itikadi hükümlerin kesin delile
dayanması gerekir. Nakli delilin kesin olabilmesi için sübütu kati ve manası açık
olmalıdır. Buna göre her müslümanın
inanması gereken itikadi hükümler manası açık olan ayetlerle mütevatir hadislerden çıkarılan hükümlerdir. AMd rivayetlerden çıkarılan veya an l amı açık olmayan nasların yorumuna dayanan itikadi
hükümler ise bağlayıcı değildir. Ancak
Kur'an'da üstü kapalı olarak işaret edilen
hususları açıklayıcı bir mahiyet taşıdığı

takdirde bunların da benimsenmesi gerekir. Yorumlara dayalı itikadi hükümler
sadece zan ifade eder. Kesin deliliere dayanan itikadi hükümlerin bir kısmını benimseyip bir kısmını reddetmek mümkün olmadığı gibi bun l arın zamana, mekana ve hitap ettiği fertlere göre değiş
mesi de söz konusu değildir. Bundan dolayı bütün peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği itikadi hükümler aynı olmuştur ;
bunların özü Allah'ın varlığı , birliği ve peygamberlerin çizdiği çerçevede O'na saygılı olmaktır.

b) Arneli Hükümler. Dinin pratikleri ve
ayrıntılarıyla ilgili bulundukları, ayrıca itikadi hükümlere nisbetle ikinci derecede
oldukları için "fer1 hükümler" ve fıkıh ilminin alanına girdiklerinden " fıkhi hükümler" diye de bilinir. Bu hükümler, mükellefin dış dünyaya yansıyan davranışia
rına bağlanacak sonuçları ve bunlarla ilgili kuralları konu edinir ve ibadetlerle
muamelata dair olmak üzere iki kısma
ayrılır. Namaz kılmak, oruç tutmak. hacca gitmek, zekat vermek, kurban kesrnek, Allah rızası için harcamada bulunmak gibi ibadetlerle bunların yerine getiriliş biçimlerine ilişkin hükümler Kur'an
ve sahih hadislerden çıkarılmıştır. ibadetlere dair hükümlerin hedefi insanı ruhen
eğitip kötülüklerden uzaklaştırmak ve aynı zamanda Allah'a yaklaştırmaktır. Bunlarda esas olan ihlastır, yani dünya menfaati gözetmeyip sadece Allah rızasını
amaç edinmektir. ibadetler artmaz, eksilmez, zamanın ve örfün değişmesiyle
değişikliğe uğramaz. Bundan dolayı ibadetlerle ilgili dini hükümlere "taabbüdi
hükümler" denilir. Bunlar iman esasların
dan sonra dinin ikinci derecede önemli
unsurunu teşkil ederler. Muamelata dair
hükümler ise ferdin diğer fertlerle ve toplumla ilişkilerini düzenler, bunla rı belli kurallara ve sonuçlara bağ lar. Bu hükümler
esasen adaleti sağlama , fert ve toplumun
yararına olanı gerçekleştirme gibi dinin
ve aklın temel ilkelerine dayanan hususlardır . Kur'an ve Sünnet'te muamelata
ilişkin hükümler sınırlı sayıda olup çok defa genel ilke ve atıfla yetinilmiş, bazı konularda da ayrıntılı hükümler konmuş
tur. islam literatürü ve geleneğinde oluşan zengin muamelat ahkamı , genelde
islam hukukçularının ayet ve hadisler etrafında geliştirdiği hukuk kültürünü yansıtır. Hakkında nas bulunmayan ve dolayısıyla ictihada veya kıyasa dayanan muamelat hükümleri zaman. mekan ve örfe göre değişebilir.

c) Ahlaki Hükümler. insanların diğer
olan ilişkilerini düzenleyen, görgü kurallarını öğreten ve nefsin eğitil
mesini amaçlayan hükümlerdir. Esasları
Kur'an ve Sünnet'te belirtilen ahlaki hükümlerin temel ilkesi ilahi emirlere saygı
duyup yaratıklara şefkatle muamele etmektir. insanı böbürlenme, iffetsizlik, yalancılık, cimrilik gibi kötü huylardan arın
dırıp alçakgönüllülük, iffet, doğruluk, cömertlik gibi güzel huylara sahip kılmaya
çalışan ahlaki hükümler ahlak ve tasavvuf ilimlerinin konusuna girer.
varlıklarla

Dini hükümleri n arneli ve ahlaki olanlada dahil olmak üzere hepsi bir açıdan
itikadidir. Zira bir dini hüküm, konusu ve
uygulanışı itibariyle hangi gruptan olursa olsun kesinlik arzediyorsa onun islami
hükümlerden birini teşkil ettiğine inanmak gereklidir. Buna göre Allah'ın kesin
bir emri, yasağı veya tavsiyesi ol ması açı
sından bütün islami hükümler itikadidir.
Mesela namaz kılmanın ve zekat vermenin farz, içki içmenin ve gıybet etmenin
haram olduğuna inanmak bir itikadi hükümse de bunların uygulanması arneli ve
ahlaki bir husustur (İzmirli. ı. 22-27; Topaloğ l u, s. 65-67).
rı

Z. Akli Hükümler. Aklın varlıklar ve kavramlar hakkındaki bütün değerlendirme
lerini ifade eder. Aristo'nun varlık problemiyle ilgili olarak yaptığı tahlillerle imkan ve istihale hakkında ileri sürdüğü fikirler (Meta{ızik, s. 393. 400) islam filozofları tarafından geliştirilmiş ve zamanla
kelam alimleri de filozofların görüşlerin
den etkilenerek eserlerinde bu konular
üzerinde durmuşlardır. Buna göre akıl ,
bir şeyin var oluş (vücGd) kavramıyla münasebeti hakkında üç türlü hüküm verebilir : Vücüb, imkan, imtina. Çünkü bir şe
yi varlığa nisbet etmek, "Dört sayısı çifttir" örneğinde olduğu gibi ya vacip veya,
"insan vardır, yazı yazar" örneğinde olduğu gibi mümkin (caiz) , yahut da, "Dört sayısı tektir" örneğinde olduğu gibi mümteni' (muhal) olur. Bu hükümlere konu teş
kil eden varlık ve kavrarnlara vacip, mürnkin ve mümteni' denir. Bunların her birine ilişkin olarak aklın verdiği çeşitli hükümler şöyle özetlenebilir : a) Vacip. "Varlığı zatının gereği olan, varlığı zatının aynı
olan, var oluşunda başka bir sebebe muhtaç bulunmayan ve yokluğu muhal olan"
demektir. Eğer Allah'ın zatı gibi yokluğu
n un muhal oluşu kendinden dolayı ise
"vacib li-zatihi" adını alı r. Allah'ın sıfatları
gibi yokluğun un muhal oluşu kendinden
değil başkasından dolayı (zat) ise "vacib
li-gayrihi" adını alır. Vacib li-zatihi olan
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varlığın başlangıcı bulunmadığı

gibi sonu
da yoktur. yani ezeli ve ebedldir, ayrıca
madde ve suretten de ol uşmuş değildir.
Zira parçalardan meydana gelen bir varlık vikip değil parçalarına muhtaç olması
sebebiyle mümkin statüsüne girer (Fahreddin er-Razi, s. 66). Vacip kavramı antolojik olarak sadece Allah ' ın varlığını . vücub da onun varlığına ait bir hükmü ifade etmekle birlikte vücub mantık ilminde modal önermelerde konu ile yüklem
arasındaki zorunlu bağı ifade eden bir terim olarak da kullanılır (Gelenbevl, s. 3132) . b) Mümkin. Varlığı da yokluğu da zatının gereği olmayan ve zatına nisbetle
varlığı ile yokluğu eşit bulunandır. Allah 'ın
d ı şında kalan bütün varlıkların dahil olduğu mümkin var olmak için mutlaka bir sebebe muhtaçtı r. bu sebep onun varlığını
yokluğuna tercih eder. Mümkin varlık sebebi nden önce ve sebebiyle birlikte değil
mutlaka sebebinden sonra bulunur. Bundan dolayı her mümkin varlık hadistir
(Fahreddin er-Razi, s. 7 1). Mantıkta konu
ile yüklem arasındaki ilişkinin zorunlu olmadığını ifade etmek için de imkan kavramı kullanılır (Gelenbevl, s. 32). c) Mümteni ' . "Muhal" veya "müstahil" diye de ifade edilen mümteni' , yokluğu zatının gereğ i olan veya varlığ ı mümkün olmayandır. Allah'ın yokluğu . dört sayısının tekliği mümtenie örnek olarak zikredilebilir.
Mümteniin temel özelliğ i hiçbir şekilde
var olmamaktır. Mantıkta ise "konunun
özü it ibariyle yo kl uğunu gerektirmesi"
anlamında kullanılı r.
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D FIKIR. Hüküm kelimesi , sözlük anlamıyla da bağlantılı olarak İslam kamu

hukukunda devlet idaresini ve siyasi otoriteyi, muhakeme usul hukukunda mahkeme kararını ifade eder. Hükmün mantık ilminde iki nesne ve fikir arasında kurulan bağlantıyı, kazıyye ve kuralı ifade
etmesinden hareketle fıkıhta da hüküm
ve ahkam. gerek vahiy gerekse re 'y kaynaklı olsun bir konudaki hukuki değer
yargısını. kuralı, ilişkilendirmeyi ve nitelendirmeyi ifadede ku ll anılır ve bu açıdan
çeşitli ayırımiara tabi tutulur (bk. AHI<AM ). Ancak usUl-i fıkıh şer'i delillerden
şer'i hükümler elde edilmesini, füru-i fı
kıh da bu hükümlerin bilinmesini ve uygulanmasını konu edindiğinden hüküm
kavram ı fıkıhta merkezi bir önem ve yere sahip olmuş ve klasik literatürde genelde bu bağlamda terim an l amı kazanmıştır.

Fıkıh

usulünde şer 'i hüküm genelde
mükelleflerin fiilierine ilişkin hit abı" olarak tanıml anı r. Bu sebeple de usul
literatüründe şer'i hüküm konusu. hüküm koyma yetkisinin sahibi (hakim). hükme konu olan fiiller(el-mahkQm tTh) ve hükmün muhatabı mükellef (el-mahkum aleyh)
kavramlarıyla birlikte ele alınır. Ancak fukaha ekolüne mensup usulcülerle kelamcı metoduyla eser kaleme alan usulcülerin hüküm tanımları kısmi bir farklılık taşır. Hanefi mezhebine mensup (fukaha)
usulcülere göre hüküm "şariin kulların
fiilierine ilişkin hitab ı ile sabit olan şey"
veya "şariin kulların fiilierine ilişkin hitabının eseri". Şafii mezhebine mensup
(mütekellimin) usulcülere göre ise " şariin
kulların fiilierine ilişkin olan hitabı" şek
linde tanımlanır. Hatta orta dönemden
sonra usul literatüründe şer'i hüküm " şa
riin iktiza, tahyir ve vaz' bakımından mükelleflerin fiiliyle ilgili hitabı" şeklinde tanımlanarak kavrama daha teknik bir çerçeve çizilmiştir.
" şariin

Hanefiler'in tarifine göre şer'i hüküm,
vücub ve hurmet cinsinden eseri olup bu eser de kulların fiilierinin vasfıdır. Fakihler, bu tanım 
larında hükmün bağlandığı mahat olan
mükelleflerin fiilierini esas almışlardır.
Tanımda hükmün Allah'tan sad ı r olduğu
ve O'nun fiilieri arasında bulunduğu noktasından hareket eden Şafiiler'e göre ise
şer'i hüküm. hitabın bizzat kendisi yani
nassın metnidir ve hitap da şariin vasfı
dır. Buna göre Hanefiler mesela şar i in.
"Namazı dosdoğru kılınız " (el-Bakara 2/
43) ayetiyle namazın kılınmasını isteyen
hitabının kulların fiilieri üzerindeki eserişariin hitabının yani nassın

ne itibar edip o eseri hüküm olarak kabul
ederler ve dolayısıyla bu ayet in hükmünün namazın vüclıbu olduğunu söylerler.
Aynı şekilde , "Zinaya yaklaşmayın ı z" (elisra 17/ 32 ) ayetinin hükmünün de zina
fiilinin haram olması olduğunu söylerler,
Şafiiler ise SÖZ konusu ayetterin bizatihi
kendilerini hüküm olarak kabul ederler.
Bu tanımlardan hükmün, biri icap ve
tahrim gibi doğrudan doğruya şariin hitabı. diğeri vücub ve hurmet gibi şariin
hitabının eseri olarak iki anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Hanefiler nasla kulların fiilieri arasında bir bağ
kurarak. Şafiiler ise şari ' ile O'nun hitabı
olan nas arasında bağlantı kurarak hükmü tarif etmeye çalışmışlard ı r. Ancak hüküm lafzının vücub, hurmet, ibaha ve kerahet gibi milnalarda kull anılması alimler arasında yaygınlık kazandığı için artık
bu anlamda hakikat niteliğini kazanmış
tır.

Her iki mezhebin t anım l a rınd an şer 'i
hükmün kulların fiilierine ilişkin olup eş
ya ve nesnelere ait olmadığı anlaşılmak
tadır. Dolayısıyla . "Bu fiil vaciptir veya şu
iş haramd ı r" denildiği halde nesnelere
işaret ederek, "Bu şey vaciptir veya haramdı r" denmez. "Anneleriniz. kı zlarınız .
kız kardeşleriniz ... size haram kılındı "
(en -Ni sa 4/ 23) ayetinde olduğu gibi bazı
ayet ve hadislerde helal veya haram olma keyfiyetinin doğrudan doğruya çeşitli
nesnelere nisbet edilmesi ise mecazi bir
kullanımdır.
Şer 'i delillerden çıkarılan hükümler konusu, adı geçen delillerden yani İslam hukukunun kaynaklarından sonra usulün en
önemli ana konula rından biridir. İslam
hukukunda şer'i hükümleri koyma yetkisinin Allah'a ait bulunduğunda , şer'i hükümlerinyaratıcı kaynağı (menşei) anlamında tek hakimin Allah ve O'nun ilahi
iradesi olduğunda görüş birliği va rd ır. Ancak ya r atıcı kaynağı ilahi irade olan şe r'i
hükümlerinnasıl bilinebileceği . peygamberler ve ilahi kitaplar olmadan tek başı
na akılla bilinip bilinemeyeceği hususu
usul ve kelam kitaplar ının hakim. hüsün
ve kubuh başlıkları altında geniş bir şekil
de tartış ı lmıştı r. Hükıme konu olan fiiller.
hem bir fiille mükellef tututmanın fiil açı 
sından şartları ve meşakkat . hem de fiilin taalluk ettiği haklar yönüyle ayrı ayrı
ele alınır. Hükımün muhatabı olan mükellef ise ferdin mükellef tu t u l uş şa rt l a rı.
ehliyet ve ehliyet arızaları aç ı larından usul
literatüründe ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

