HÜKÜM
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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"J:ıkm"

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.

HÜ KÜM
Fıkıh usulünde şer'! hükmün Allah'ın
iktiza. tahylr ve vaz' bakımından mükelleflerin fiilierine il i şkin hitabı veya bu hitabın eseri şeklinde tanımlanmasının tabii sonucu olarak şer'! hüküm başlangıç 
ta teklifi ve vaz! olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu tanımda iktiza. mükelleften bir
şeyin yapılmasını veya yapılmamasını talep etme, tahylr yapma veya ya prnama
konusunda onu serbest bırakma. vaz' ise
bir şeyin başka bir şey karşısındaki konumunu belirleme anlamını taşır.

1. Teklifi Hüküm. Şariin mükelleften
bir işi yapmasını veya yapmamasını istemesi ya da onu mu hayyer bırakmasıdır.
Bu tür hükümlere insanlara bazı külfetler yüklediği için "teklifi" adı verilmiştir.
Bazı alimler. onun mükellefi muhayyer
bırakan unsurundan hareketle herhangi
bir külfet içermeyen hükümleri müstakil
olarak "tahylrl hüküm" adıyla yeni bir baş
lık altında incelemişler ve böylece hükmü
teklifi (iktizal). tahylrl ve vaz'! olmak üzere üç kısma ayırmışlardır. Bu taksim, aslında daha ince ve dikkatli bir bakış açısı
na dayanmakla beraber sistematik bakı
mından çoğunluk teklifi ve vaz'! hüküm
adıyla ikili taksimi benimsemiş ve usul
literatüründe bu taksim yerleşmiştir.

Molla Hüsrev teklifi hükümleri iki kısım
da incelemiştir. a) Mükellefin fiilierinin
eseri olan hükümler. Mükellefin dünyevl
maksatlayaptığı bir işin sonucu bu kısmı
teşkil eder. Mesela bir alışveriş akdi yapıl
dığı zaman müşteri mala. satıcı da o malın bedeli olan paraya sahip olur. yani satın alınan malın mülkiyeti müşteriye geçmiş olur. Söz konusu bu mülkiyet alışve
riş akdinin bir eseri (sonucu) kabul edilir.
Çünkü bu akid mükellefin bir fiilidir. b)
Mükellefin fiilierinin sıfatı (vasfı ) olan hükümler. Mükellefin namaz kılmak. oruç
tutmak gibi uhrevl; kiralama, satın alma
gibi dünyevl maksatlı birtakım fiilierinin
tamamı bu kısımda mütalaa edilebilir. Zira bu fiilierin hepsinin şer'! hükmünü bildiren bir vasfı vardır. Mesela mükellefin
bir fiili olan namaz ya da oruç farz veya
mendup olarak nitelenirken aynı mükellefin kiralama veya alışveriş tarzındaki fiili sahih, batı! veya fasid olarak nitelenmektedir. Buna göre mükellefin fiilierinin
sıfatı olan hükümler işieniş maksatlarına
göre dünyevl ve uhrevl olmak üzere iki
kısma ayrılır. Dünyevl gaye gözetilerek iş
lenen fiilierin hükümleri şunlardır: Sıh 
hat, butlan. fesad. in'ikad, adem-i in'ikad,
nefaz. adem-i nefaz, lüzum, adem-i lüzı1m. Uhrevl maksatlar gözetilerek işlene
cek fiilierin hükümleri de şu şekilde sıra-

lanır:

Vücub, nedb. hurmet. kerahet. iba388-399). Usulcüler
arasında "ahkam-ı hamse" adıyla meşhur
olan bu taksime göre bir fiili n mükellef
tarafından işlenip işlenmemesi şari' katında ya eşittir veya değildir. Eşit ise bu
fiil mubahtır; eşit değilse onun ya işlen
mesi ya da işlenmemesi istenir veya tavsiye edilir. işlenmesi istenir ve bu istek kesinlik arzederse o fiil vacip, kesinlik bulunmazsa mendup niteliğini kazanır. İşlen
memesi istenmesi halinde de söz konusu istek kesinlik arzederse o fiil haram,
kesinlik bulunmazsa rnekruh olur. Hanefiler bu beşli taksimi farz-vacip, tahrlmen
mekruh-tenzlhen rnekruh şeklindeki ayı
rımlarla daha da geliştirmişlerdir.
ha

(Mir'atü'l- uşut,ıı.

Usulcülerin büyük bir kısmı azirnet ve
da teklifi hükümler içerisinde incelemişlerdir. Çünkü azlmet. şariin umumi bir şekilde talep veya nehyettiği ya da
mubah kıldığı hükümleri, ruhsat ise meşakkat. zaruret. ihtiyaç gibi arızl bir sebebe bağlı olarak azirnet hükmünü terketme imkanı veren hafifletilmiş ve geçici hükmü ifade eder. Her iki durumdaki talep ve mubah kılma ise teklifi hükmün kapsamına girer. Bazı usulcüler ise
şariin azlmette mükelleflerin tabii hallerini bir kısım asli hükümlerin devamı için ·
sebep kıldığını . ruhsatta da mutat olmayan bazı arızl durumları birtakım mükellefiyetleri hafifletmek için sebep kıldı
ğın ı ifade ederek, azirnet ve ruhsatı vaz'!
hükümler arasında gösterirler. Azirnet
ve ruhsatın teklifi veya vaz'! hükümlerden sayılmasıyla ilgili bu tartışmaların
pratik bir sonucu bulunmamakla birlikte. şariin genel bir şeki l de kendisiyle ilgili talepte bulunduğu veya mubah kıldığı
fiil anlamında azimetle şariin herhangi
bir zaruret veya ihtiyaçtan ötürü mubah
kıldığı fiil manasındaki ruhsatın talep ve
ibaha ile ilgili hükümleri kapsayan teklifi
hükümler içerisinde incelenmesi sistematiğe daha uygun görünmektedir (bk.
AZIMET; RUHSAT)
ruhsatı

2. Vaz'i Hüküm. Usulcüler vaz'! hükmün, şariin bir şeyi başka bir şey için sebep, şart veya mani kılması olduğunu söylemişlerdir. Burada şari' iki durum arasında bir bağ kurmakta ve onlardan birini diğeri için sebep, şart veya mani kıl
maktadır. Mesela, "Güneşin -batıya doğ
ru- dönmesinden gecenin karanlığı bastırıncaya kadar -belli vakitlerde- namaz
kıl" (e l- isra 17/78) ayetindeki güneşin
gökyüzünün ortasından batı yönüne eğil
mesi (dü!Ok) namazın vacip oluşu ve mükellefin bunu eda ile borçlu olması için se-

bep kılınmıştır. Burada dülı1kün namazın
vacip oluşuna sebep kılınması bir vaz! hüküm, belirtilen ayet de bunu gösteren bir
delildir. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in,
"Allah temizlik olmaksızın namazı kabul
etmez" (İ bn Ma ce. "Taharet", 2; Nesa! ,
"Zekat", 48 ) hadisi gereği namazın geçerliliği için temizlik şart; "Katil mirasçı
olamaz" (Musned, ı, 49; Darim!, "Fera'iz",
41; EbO DavOd, "Diyat", 18) hadisiyle de
varisin m Grisini öldürmesi mirasçılık için
bir mani niteliğindedir.
Öte yandan bazı fakihlere göre vaz! hüküm, şariin iradesine binaen bir şeyin
başka bir şey için sebep. şart veya mani'
teşkil etmesidir. Bu durumda usulcülere
göre sebep şart veya mani kılmanın bizzat kendisi, fukahaya göre ise sebep, şart
veya mani kılmanın sonucu vaz'! hükmü
meydana getirir. Mesela usulcülere göre güneşin batıya eğilmesinin namazın
vücubuna sebep kılınması vaz'! hüküm
iken fakihlere göre bu sebep kılmanın sonucu. yani dülukün namazın vücubuna
sebep oluşu vaz'! hüküm anlamına gelir.
Yine birincilere göre temizliğin namazın
geçerliliği için şart kılınması vaz! hüküm
iken ikinci grup alimiere göre bu şart kıl 
manın sonucu, yani namazın geçerliliği
için temizliğin şart oluşu vaz'! bir hükümdür.
Usulcülere göre vaz'! hüküm sebep, rükün. şart. man i', sıhhat - fesad- butlan olmak üzere çeşitli kısırnlara ayrılır. Sebebi
bazı usulcüler. "hükmün teşrli ile açık bir
uygunluk taşısın veya taşımasın şariin
varlığını hükmün varlığı, yokluğunu da
hükmün yokluğu için alarnet kıldığı durum", bir kısım usulcüler ise "şariin varlı
ğını hükmü n varlığına. yokluğunu da hükmü n yokluğuna alarnet kıldığı durum"
olarak tarif ederler ve bu durum ile hükmün teşri' kılınması arasında açık bir uygunluk bulunmadığını ileri sürerler ki tanımlar arasındaki bu farklılık sebep kavramının illeti kapsayıp kapsamamasın
dan kaynaklanmaktadır. Birinci tanıma
göre sebep illeti de kapsarken ikinci tanım onu içermez. Rükün ise bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsurdur.
Mesela narriaz için kıraat bir rükündür,
yani şari' nazarında namazın meydana
gelmiş sayılması için Kur'an'dan bir miktarın okunması gerekir ve bu tilavet namazın yapısından bir parçadır. Bir şeyin
varlığı kendi varlığına bağlı olmakla beraber onun yapısından bir parça teşkil etmeyen iş veya vasfa şart denir. Namaz
için abdest şart olup onsuz namazın var-
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lığından söz edilemez. Ancak buna rağ
men abdest namazın mahiyetinden de
bir parça değildir.
Varlığı, sebebe hüküm bağlanmaması
veya sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran duruma mani' denir. Buna
göre mani' hem hüküm hem sebep için
söz konusu olabilir. Sebebi gerçekleşti ği
ve şartları bulunduğu halde varlığı sebebe hüküm bağlanmaması sonucunu doğuran durum hükmün maniidir. Mesela
miras hükmünün sebebi olan akrabalık
bağı mevcut ve miras hükmü için gerekli
şartlar gerçekleşmiş olsa bile varisin murisini kasten öldürmesi miras hükmünün
dağınasına mani'dir. Varlığı sebebin gerçekleşmesini engelleyen durum ise sebebin manii olup bu aslında sebebin şartl a
rından birinin ortadan kalkması demektir. Zekata tabi mallardan nisab miktarı
mala sahip olan kimsenin üzerinde bu
miktarı olumsuz yönde etkileyen bir borcun bulunması bu tür bir mani' olup o zekatın vacip olma sebebinin gerçekleşme
sini engellemektedir.

öte yandan hukuki işlemlerdeki sı h hat
ve butlan da vaz'i hükümlerden sayılır.
Herhangi bir ibadet veya hukuki işlemin
şariin isted i ği ve meşru kıldığı gibi yapıl
ması, yani şer 'i rükün ve şartları yerine
getirilerek gerçekleştirilmesi onun sıhha
tini; şariin istediği ve meşru kıldığı gibi
yapılmaması, yani şer'i rükün ve şartla
rından birinin yerine getirilmemiş veya
onlardan birinin bozuk olması onun butlanını ifade eder. İ slam hukukçularının
çoğunluğuna göre ibadet olsun muamelat olsun herhangi bir işlem geçerlilik bakımından ya sahih ya da batil olur. Hanefi usulcüleri bu ayırıma bir de fesad kavramını eklemişlerdir. Onlara göre hukuki
bir işlemin rükün veya in'ikad şartların
daki eksiklik o işlemin butlanını, sadece
vasıflardaki eksiklik ise fesadını gerektirir. Ancak Hanefiler'in bu ayırımı sadece
muamelatla ilgili konularla sınırlı olup ibadetler hakkında böyle bir ayınma gitmemişlerdir.

.Sonuç olarak teklifi hükümde mükelleften gücü dahilinde olan bir fiili yapması
veya yapmaması istenmekte ya da yapıp
yapmamakta serbest bırakılması söz konusu olmakta iken vaz'i hükümde böyle
bir talep veya muhayyer bırakma söz konusu olmayıp bir şeyin başka bir şey için
sebep, şart veya mani' teşkil ettiği açık
lanmaktadır ve adı geçen durumlar mükellefin gücü dahilinde olabileceği gibi
onun gücü haricinde de olabilmektedir.
Mesela namazın geçerliliği için şart kılı-
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nan temizlik mükellefin gücü dahilinde
bir şart ise de bazı hukuki işlemlerin derhal yürürlük ifade edebilmesi için şart
kılınan rüşd mükellefin gücü dahilinde olmayıp onun istediği herhangi bir zamanda veya mekanda gerçekleştirebileceği
bir şart değildir.
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HÜKÜMDAR
(bk. PADİŞAH).
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HÜKÜMET

-,

(~~1)

L

Devletin yönetim biçimi
ve yönetim organı.

_j

Sözlükte hükm veya hükumet "hüküm
ve karar vermek, adaletle hükmetmek"
anlamına gelir; isim olarak da kullanılan
hükümet kelimesi zamanla sözlükteki hukuki anlamının yanı s ı ra siyasi-idari bir
anlam daha kazanmış, özellikle Selçuklu
ve Osmanlı devletlerinde hem merkezin
hem de eyaletlerin yönetimini ve yönetim
örgütünü ifade etmiştir (aş. bk.). Arap ülkelerinde kelimenin siyasi bir terim olarak kullanılması çok daha sonraki dönemlere rastlar. Machiavelli'nin Il Principe
adlı eserinin 1240'ta (1824-25) Arapça'ya
yapılan tercümesinde hükümet karşılığın-

da "siyade" ve "emiriyye" kelimeleri kullanılmış. Rifaa et-Tahtavi de Fransız anayasal metinlerini çevirirken "gouvernement"
için hükümet yerine "tedbirü'l-memleke"
demeyi tercih etmiştir. Öte yandan kelime. XIX. yüzyılın başlarından itibaren yaygın anlamının yanı sıra "yönetim organı"
anlamında da kullanılmaya başlanmış.
böylece Türk ve Arap siyaset uygulamasında devlet ve hükümet ayırımı yerleş
miştir (Ef21İng. J. III, 552 ).
Tarihi seyir içinde İslam toplumlarında
görülen yönetim biçimlerinin siyaset bitiminde mevcut yönetim tiplerinden hangisine gireceğinin tesbiti çeşitli güçlükler
taşımaktadır. Her şeyden önce Hulefa-yi
Raşidin döneminde şekillenen yönetim
biçimi ve bu uygulama etrafında oluşan
nazari esaslarla daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan uygulama arasında büyük farklılıkların bulunması, hangi dönemin değerlendirmede esas alınacağı gibi
bir problemi de beraberinde getirmektedir. öte yandan Batı devletlerinde uygulanmış yönetim biçimlerini ifade eden terimler bu biçimlerin uygulandığı devletlerin tarih sürecinde şekillenmiş ve bununla sınırlı birer anlam kazanmıştır. İs
lam toplumlarındaki siyaset ve hukuk uygulamalarında Batı ile tam bir ayniyet söz
konusu olmadığından Batı uygulamaları
nın ışığında içerik kazanan bir terimin bazı benzerlikler taşıdığı için İslam hukuk ve
siyaset bilimine taşınması kaçınılmaz anlam kaymalarına yol açmaktadır.
İslam hukukçuları ve siyaset bilimcileri
toplumun yönetim biçimiyle ilgili görüş
lerini belirtirken sınırlı sayıda ayet ve hadisten faydalanmışlar, daha çok ilk dört
halife dönemi anayasa uygulamalarını
esas alarak bunu sahabe dönemi icmaı
veya fetvası şeklinde değerlendirmişler
dir. Huleta-yi Raşidin dönemi uygulamaları ileriki dönemlerde müslüman amme
hukukçuları tarafından ortaya konulan siyaset teorisinin ana malzemesini ve çerçevesini meydana getirdiği gibi dönemlerindeki uygulamaları el eştirme ve iyileş
tirme çabaları için de önemli bir dayanak
teşkil etmiştir. Sonraki dönem uygulamaları İslam hukuku açısından kaynak olmak
bir yana bir "de facto" uygulama olarak
değerlendirilmiş ve bu uygulamalara
meşruiyet atfedenler dahi bunu zaruret
altında yaptıklarını söylemişlerdir. Burada problem oluşturan nokta, ilk dönem
anayasa uygulamalarının tahdidi mi yoksa tadadi bir özellik mi taşıdığının tesbitidir. Tahdidi var sayıldığı takdirde müslüman toplumların yönetim şeklini bu dö-

