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HAKIM 
(~!) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "iyileştirmek amacıyla me
netmek, düzeltmek, hükmetmek" anla
mına gelen hükm masdanndan sıfat 

olup "hüküm ve hikmet sahibi" demek
tir. Sözlük açısından hikmete verilebile
cek çeşitli milnalara paralel olarak haki
min anlamı da zenginleşmektedir (bk 
HiKMET). Kelimenin kökünde bulunan 
temel manadan hareketle hakimi "ken
disini gerçek dışı bilgilerden ve nefsani 
arzulardan alıkoyan, düşünce istikame
tine ve davranış selametine sahip bulu
nan kimse" diye tanımlamak mümkün
dür (Ebü"l-Beka. s. 380; ibnü'l-Cevzl, s. 
260-26 ı). Kelime Allah'a nisbet edilince 
"bütün sözleri ve fiilieri adalete, ilme ve 
teenniye (hilm) uygun olan" manasını ka
zanır (Halil b. Ahmed, lll, 66-67) . Alim
ler, zat-ı ilahiyyeye nisbet edilen hikmet
te ilim ve arnelde yani fiilde erginliğin 
doruk noktasında bulunmayı temel an
lam olarak kabul etmişlerdir. Buna göre 
hakimin bir manası "bütün nesneleri ve 
olayları en üstün ilimle bilen", diğeri de 
"bütün tabiat nesnelerini ahenkli, sağ
lam ve sanatkarane yaratıp sürdüren" 
şeklinde ifade edilebilir. 

Hakim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 
doksan yedi yerde geçmektedir. Bunlar
dan beşi Kur'an'a nisbet edilmekte ve 
"lehinize veya aleyhinize hükmeden" ya
hut "hiçbir çelişkisi ve tutarsıziiğı bulun
mayan" manasma gelmektedir. Bir ayet
te de Kur'an'ın indirildiği "mübarek bir 
gece" de tesbit edilen her işin (emr) sıfatı 
durumundadır. Doksan bir ayetteki hakim 
ismiyle on yerde geçen hikmet kelimesi 
Allah'a izafe edilmektedir (M. F. Ab
dülbaki , el-Mu'cem, "b.km" md.). Kur
'an'da Allah'ın ismi olarakyer alan hakim 
kelimesi hiçbir ayette tek başına geçme
miş, birçok ayette "yenilmeyen yegane 
galip" manasındaki azfz ismiyle, yine bir
çok ayette "hakkıyla bilen" anlamındaki 
alfm ve buna yakın manalar içeren habfr 
~ vasi' ile, ayrıca "izzet, şeref ve hü
kümranlık bakımından en yüce" anla
mındaki aif, "övülmeye layık" demek 
olan hamfd ve "kullarını tövbeye sevke
den ve tövbelerini kabul eden" manasın
daki tevvab ile birlikte kullanılmıştır. 
Doksan dokuz esrna-i hüsna listesinde 
yer alan bu isimlerio hakim ile beraber 
ve genellikle ondan önce kullanılırken 

t erkip halinde daima ayetlerin son keli
melerini oluşturdukları görülmektedir. 
Aziz isminin, daha ziyade uluhiyyetin yü
celtilmesini gerektiren tenzihi niteleme 
durumunda ve dilediğini icra eden fiili 
vasıtlandırmalarda , alim ile ona yakın 
manaları ifade eden isimlerio ise nesne 
ve olayların iç yüzüne vakıf olmaya bağlı 
anlatım ve muhtevalarda tekrarlandığı. 
diğer yardımcı isimlerio de kategorileri
ne uygun kompozisyonlarda bulunduğu 
müşahede edilmektedir. 

Hakim doksan dokuz ismi ihtiva eden 
hadis rivayetinde yer almış (Tirmizi, "Da'a
vat", 82; ibn Mace, "Du'a'", 10), ayrıca 
hikmet kelimesi çeşitli hadislerde Allah'a 
izafe edilmiştir (bk. Wensinck. el-Mu'

cem, "b.km" md.) . 
Kelam alimleriyle esrna-i hüsna şarih

leri, hakimin "ilimde ve fiilde kemal" şek
linde ifade edilebilecek temel anlamın

dan hareket etmiş, bazıları ilimdeki hik
mete, bazıları da fiildeki hikmete ağırlık 
vermiştir. Ebu Mansur ei-Matüridi, tef
sirinin bir yerinde hakim isminin yorumu 
için hikmeti esas almış ve bunu "bilerek 
hükmetmek ve her şeyi yerli yerine koy
mak" şeklinde tanımladıktan sonra haki
mi şöyle açıklam ıştır: "Allah bilmeden, 
gatletle veya isabetsiz bir şekilde hük
metmez; O, insanlarda görülebilen bu 
vasıtlardan münezzeh ve beridir" (Te'v i
Uitü'l-J:(urtm, vr. 362b). Diğer bir ayetin 
tefsirinde ise hakimin fiili fonksiyonunu 
öne çıkararak şu manayı vermiştir: "Ha
kim hükmünde ve yönetiminde yanı lma
yandır; yahut peygamber göndermek 
dahil bütün fiilierinde uygun olanı yapan, 
hiçbir hatası olmayıp daima isabet 
edendir" (a.e. , vr. 374") . İbn Furek'in be
lirttiğine göre Ebü'I-Hasan el-Eş'ari de 
benzer manalara işaret etmiştir ( Mücer
redü'l-makalat, s. 48). Matüridi'den et
kilendiği kabul edilen Mu'tezili alim Kadi 
Abdülcebbar ise hikmete "ilim ve itkan 
(ihkam)" manası vermekle birlikte haki
me "alim-i fasih" (edebi ve etkili ifadeye 
sahip bulunan alim) anlamını vermiş ve 

Hasan Rıza hattı ile esrna-i hüsnadan "hakim" ismi 
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bu yorumunu Kur'an-ı Kerim'deki bir 
ayete (Sad 38/20) dayandırmıştır (el
Mugni, V, 222). Ebu Süleymanei-Hattabi 
hakimin fiili yönüne ağırlık vermiş ve bu 
ismin manasını "nesneleri ölçülü yara
tan, kendilerine has fonksiyonları kusur
suz bir şekilde yerine getirmelerinin 
yöntemini kuran" şeklinde belirlemiştir. 
Ona göre karınca gibi çelimsiz yaratıklar

la maymun. domuz ve ayı gibi çirkin hay
vanların yaratılış, yetenek ve fonksiyon
larında bile fevkalade bir uyum ve sanat 
vardır (Şe'nü'd-du'a', s. 73-74) Gazzali 
hakimi "varlıkların en yücesini en üstün 
ilimle bilen" şeklinde tanımlamış. "varlık
ların en yücesi" ile zat- ı ilahiyyeyi, "en 
üstün ilim" ile de ezeli, ebedi olan ve ger
çek ilimlerle uyum halinde bulunan ilahi 
ilmi kastettiğini söylemiştir. Buna göre 
hakim "kendini bilen" demek olur. Gaz
zali hakimin fiili anlamına da işaret et
miştir (el-Makşadü 'l-esna, s. ı 30). Ab
dülkerim ei-Kuşeyri ise diğerlerinden 

farklı olarak hakimin ihtiva ettiği hik
metlerden birinin Allah'ın mürninleri 
sevmesi , onların da Allah'ı sevrneleri ol
duğunu söyler ve bunun için ayetlerden 
örnekler verir. Allah'ın kulunu sevmesi 
ona lutufta bulunması veya onu övmesi 
demektir. Kulun Allah'ı sevmesi de emir
lerine uyması, kalben tazim ve hürmet 
göstermesidir. Şu da kabul edilmelidir ki 
samimi sevgi her türlü menfaatten uzak 
olur (et-Taf:ıbir {l't-te?kir, s. 65-66). 

Hakim ismi "bilen" manasma alındığı 
takdirde zati isim veya sıfatlar grubuna, 
"ahenkli. sağlam ve sanatkarane iş ya
pan" manasma alındığında ise kevni-fiill 
grubuna girer. Ebu Bekir İbnü'I-Arabi, 
bu ismin ikinci manada kabul edilerek fi
ili sıfatiardan sayılmasının ciddi prob
lemler doğurabileceğini söyler ve bu se
beple birinci mananın isabetli olduğunu 
vurgular. Kevni-fiill grubunda mütalaa 
edildiği takdirde ilahi fiilieri ezeli kabul 
etmeyen Mu'tezile ve Eş'ariyye'ye göre 
bu ismin ezeli olması imkansızdır. Bu du
rumda ve ayrıca kelimenin dil kurallarına 
göre değerlendirilmesi karşısında haki
min "alim" manasma alınarak zati isim
lerden sayılması gerektiği kanaatinin 
ağırlık kazandığı görülür. 

Hakim ismiyle "hakkıyla bilen" anla
mındaki alfm, "her şeyin iç yüzünden 
haberdar olan" manasındaki habfr. "ilmi 
ve merhameti her şeyi kuşatan" anla
mındaki vas i', "eşi ve örneği olmayan, 
sanatkarane yaratan" anlamındaki bedi" 
isimleri arasında anlam yakınlığı vardır 
(bk. ESMA.-i HÜSNA). 
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Iii BEKİR TOPALOÖLU 

HAKiM 
(bk. KADI). 

HAKiM 
(~~1) 

Hukuki hükümlerin 
koyucusu ve kaynağı 

anlamında fıkıh usulü terimi. 

_ı 

ı 

_ı 

Sözlükte "hüküm veren, yönetici. ka
dı" manalarma gelen hakim kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de ilk anlamda beş ayet
te çoğul şekliyle (ei-A'raf 7/87; Yunus 10/ 
109; Hud 11/45; Yusuf 12/80; et-Tin 95/ 

8)' birçok ayette de değişik fıil kalıplarıy
la geçmektedir. "Yönetici ve kadı" anla
mında ise muhtelif hadislerde kullanıl
mıştır (Buhar!, "İ"tişam", 21. "AJ:ıkam", 
15, 16, 21. 29, 39, 40; Müslim, "Al5zıye", 
15; Ebô Davud. "AJ5zıye", 2. 8) . Hakim 
usül-i fıkıhta "hükmün sactır olduğu kay
nak ve hukukun menşei" anlamına gelir. 
Kaynak kavramı "bir şeyin ilk çıktığı yer" 
manasında kullanıldığı zaman hukukun 
kaynağı ile hukuk kurallarının nereden 
geldiği ve dayanağının ne olduğu kaste
dilir. Bu anlamda fıkıh usulünde "delil" 
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kelimesi kullanılmakta, şer'i hükümlerin 
dayanağını teşkil eden Kur' an. Sünnet ve 
diğer kaynaklara "edilletü'l-ahkam" veya 
"mesadirü'l-ahkam" denilmektedir (bk. 
DELiL) . Hukukun kaynağı ile hukukun 
menşei, yani kanun koyucu (şari') kaste
dildiğinde ise İslam hukukunun kaynağı 
Allah'ın iradesi olup Kur' an, Sünnet ve di
ğer kaynaklar Allah'ın iradesine götüren 
delil ve vasıtalardır. 

İslam hukukçuları. "hukuki hükümle
rin yaratıcı kaynağı (menşei)" anlamında 
tek hakimin Allah ve O'nun ilahi iradesi 
olduğunda ve bu manada aklın istiklali 
bulunmadığında ittifak etmişlerdir. is
lam hukukunda mevcut, "Hüküm ver
mek ancak Allah'ın hakkıdır" şeklindeki 
kural da, "Hüküm ancak Allah'ındır; O 
hakkı anlatır ve O doğru hüküm veren
lerin en hayırlısıdır" (el-En'am 6/57) aye
tinden çıkarılmıştır. 

islam alimleri. yaratıcı kaynağı ilahi 
irade olan hukuki hükümlerin peygam
berler ve ilahi kitaplar olmadan tek ba
şına insan aklıyla bilinip bilinemeyeceği 
konusunda farklı görüşler .ileri sürmüş
lerdir. Kelam ve fıkıh usulünde "hüsün ve 
kubuh meselesi" adı altında geniş tealo
jik tartışmalara sebep olan bu konuda 
Mu'tezile mensupları ile bazı Ca'feriler, 
menşei Allah'ın iradesi olan hukuki 
hükümlerin peygamberler ve ilahi kitap
lar olmadan insan aklıyla bilinebileceğini 
söylemişlerdir. Çünkü öğrenme kaynak
ları vahiy ile sınırlı değildir ve akıl da bu 
kaynaklardan biri olabilir. Onlara göre 
hukuki hükümlerin taalluk ettiği fiilierin 
birtakım vasıf ve neticeleri mevcut olup 
bu vasıf ve neticeler söz konusu fiilieri 
zararlı veya faydalı yapar. Bu vasıflara 
dayanarak ve fiilierin meydana getirece
ği zarar veya faydalar göz önüne alınarak 
onların iyi veya kötü olduğuna akıl ile 
hükmedilebilir. Bu kabul,. alimleri fiiliere 
ait ilahi hükümlerin aklın o fiilieri zararlı 
veya faydalı olarak idrak etmesine göre 
sevkedildiği sonucuna götürmüştür. Bu 
da Allah'ın insanlardan. akıllarının faydalı 
görüp iyi kabul ettiği fiilieri yapmalarını 
ve zararlı görüp kötü kabul ettiği fiiller
den kaçınmalarını istemesi demektir. 
Buna göre aklın iyi gördüğü fiil Allah'ın 

da yapılmasını istediği ve yapanlara se
vap ve mükafat vaad ettiği fiil, aklın çir
kin gördüğü fiil ise Allah'ın da yapılması
nı istemediği ve yapanları cezalandıraca
ğı fiildir. Varılan bu son noktanın ilk ba
kışta. bu görüş sahiplerinin aklı iyi ve kö
tü_ konusunda hakim saydıklarını çağrış
tırdığı ve Allah'ın yegane şari' ve hüküm 

_ koyucu vasfını tartışmalı hale getirdiği 

doğrudur. Hatta bazı usulcüler bu se
beple Mu'tezile'ye göre aklın mGcip ol
duğu, yani aklın iyi veya kötü gördüğü 
şeyi emretmek veya yasaklamanın Allah 
için vacip olduğu iddiasında bulunmuş
larsa da bu iddia (Fahreddin er-Razi, 1/1, 
s. 223-225; Abdülazlz el-Buhar!, IV, 230; 
Sadrüşşerla, ı, 90; Ebu Zehre, s. 54) bir
çok Ehl-i sünnet alimince doğru bulun
madığı gibi bizzat bazı Mu'tezile alim
leri tarafından da reddedilmiştir (Kadi 
Abdülcebbar, VI , 62-64; Ebü'I-Hüseyin 
el-Basri, l, 366; ll, 869-870, 886-887). Ni
tekim Ehl-i sünnet usulcülerinin önemli 
bir kısmı. Mu'tezile'nin bu konudaki gö
rüşünü aktarırken Mu'tezile'ye göre ak
lın hakim değil müdrik ve keşfedici eldu
ğunu belirterek(Gazzall, ı. 56-57; Amidl, 
ı. 77; İsnevl, I, 154; ibnü'l-Hümam, ll, 89) 
daha yumuşak bir ifade kullanmışlardır. 
Öyle anlaşılıyor ki Mu'tezile'nin bu konu
da akla ağırlık vermesi, aklın idrakinin 
Allah için bağlayıcı olduğu şeklinde değil 
iyiliği bilinen fiilin emredilmiş. kötülüğü 
bilinen fiilin yasaklanmış bulunduğunu 
Allah'ın hükmü olarak görmek gerektiği, 
fiilierin iyilik ve kötülüğünün akıl ile bili
nebileceği tarzındadır. Mu'tezile litera
türünde yer alan ifadelerden menşe an
lamında hüküm kaynağının sadece ilahi 
olduğu, akla tanınan rolün bu ilahi hü
kümlerin bilinmesi konusuyla ilgili bulun
duğu, hatta bu konuda bile akla sınır kon
d uğu anlaşılmaktadır (Dönmez, s. 11-12). 

Eş'ariler, Allah'ın kitapları ve peygam
berleri olmadan ilahi menşefi hukuki hü
kümleri aklın bilmesine imkan bulun
madığını ileri sürmüşlerdir. Zira aklın fi
illere dair verdiği hükümlerde apaçık bir 
ihtili:lf içinde olduğu. bir kısım akıllar bazı 
fiilieri güzel bulurken diğer akılların aynı 
fiilieri çirkin gördüğü, hatta aynı kişinin 
aklının bile bir fiil hakkında farklı zaman
larda değişik hükümler verebildiği, ayrı
ca aklın hükmüne heva ve heves gibi 
başka faktörlerin de etki ettiği bilinmek
tedir. Dolayısıyla aklın iyi gördüğü fiilin 
_Allah katında da iyi olup O'nun tarafın
dan yapılması istendiğini, aklın çirkin 
gördüğü fiilin Allah katında da çirkin 
olup O'nun tarafından yapılmaması is
tendiğini söylemenin isabetli olmayaca
ğı açıktır. Şu halde Eş'ariler'e göre men
şei ilahi irade olan hukuki hükümleri öğ
renme kaynağı akıl değil sadece ilahi ki
taplar. peygamberler ve bunların gös
terdiği yolda müctehidlerin yaptığı icti
hadlardır. 

Matüridiler'e ve bir kısım Ca'feriler'e 
göre insana ait fiilierin bazı vasıflarının 
iyilik ve kötülüğü gerektirecek birtakım 


