
EL HAKEM 
 
Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelen! 
 

Bakara 
113-) Yahudiler, "Nasraniler boş şeylerle uğraşıyor"; Nasraniler de, "Yahudiler boş şeylerle uğraşıyorlar" dediler. 
Bunlar Kitabı (inzâl olmuş bilgiyi) okurlar güya! O bilgiyi okumamış olanlar da zaten onların dediğini söyler!.. İhtilaf 
ettikleri konuda Allah, kıyamet sürecinde hükmünü açıklayacaktır. 

Nisa 58-) Muhakkak ki Allah emanetleri ehillerine vermenizi ve insanlar arasında âdil olarak (herkesin hakkını vererek) 
hükmetmenizi emreder. Muhakkak Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Kesinlikle Allah Semî'dir, Basîr'dir. 

Nisa 
65-) Öyle değil! Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip, sonra da 
verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı (itiraz) duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş 
olmazlar. 

Maide 
1-) Ey iman edenler, anlaşmalarınıza tam olarak uyun... İhramlı iken, avlanmayı helal saymamanız şartıyla ve size 
bildirilenler müstesna, ot yiyenler (koyun, sığır, keçi, deve gibi) size helal kılındı... Muhakkak ki Allah dilediğini 
hükmeder. 

Maide 
42-) (Onlar) sürekli yalan dinleyenler, çokça haram yiyenlerdir... Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut 
onlardan yüz çevir... Eğer onlardan yüz çevirir isen, sana hiçbir şekilde zarar veremezler... Şayet hükmedersen 
onların arasında adaletle hükmet... Muhakkak ki Allah muksitleri (âdil olup her şeyin hakkını verenleri) sever. 

Maide 43-) İçinde Allah hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken, neden seni hakem yaparlar; üstelik senin verdiğin 
hükümden sonra da yüz çevirip giderler! Böyleleri iman eden değildir! 

Maide 

44-) Gerçek ki, içinde nûr ve hakikat bilgisi olan Tevrat'ı biz inzâl ettik... Teslim olmuş Nebiler, onunla Yahudilere 
hükmederdi; Rabbanîler (Tevrat'a göre Yahudilerin terbiyesiyle ilgilenenler) ve Ahbar (ilim ve hikmet sahipleri) da onun 
üzerine şahitler olarak hakikat bilgisini korumakla görevliydiler... O hâlde insanlardan korkmayın, Ben'den 
korkun! Benim bildirdiğim gerçekleri az bir menfaate satmayın... Kim Allah'ın inzâl ettiği (hüküm) ile 
hükmetmezse, işte onlar hakikati inkâr edenlerin ta kendisidir! 



Maide 
 
47-) İncil'e uyanlar, Allah'ın inzâl ettiği İncil'deki hükümlerle hükmetsin... Kim Allah'ın inzâl ettiği ile (hükümlerle) 
hükmetmez ise, işte onlar fâsıkların ta kendileridir! 

En'am 
 
57-) De ki: "Doğrusu ben Rabbimden apaçık bir delil üzereyim ve siz o hakikati yalanladınız! Acele istediğiniz o 
(ölüm), benim yanımda değil... Hüküm ancak Allah'ındır! Hakk'ı O bildirir! O, (doğru ile yanlışı) ayırt edenlerin en 
hayırlısıdır." 

En'am 
 
114-) O, size hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (Kitabı) tafsilâtlı olarak inzâl etmişken, Allah'tan gayrı bir hakem mi 
arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O'nun Rabbinden Hak olarak nüzûl edildiğini bilirler... Sakın şüphe 
edenlerden olma! 

A'raf 87-) "Şayet sizden bir grup, getirdiğim hakikate iman etmiş, bir grup da iman etmemişse; aramızda Allah 
hükmedinceye kadar sabredin... O, en hayırlı hükmedendir." 

Yunus 109-) (Rasûlüm) sana vahyolunana tâbi ol ve Allah hükmü açığa çıkana kadar sabret... O, en hayırlı Hükmeden'dir. 

Hud 
 
45-) Nuh Rabbine nida etti de dedi ki: "Rabbim, muhakkak ki oğlum ailemdendir... Senin bildirimin ise Hak'tır ve 
sen hakîmlerin en hakîmisin." 

Rad 
41-) Görmediler mi ki biz arzı (fiziksel bedeni), her taraftan onu aşındırıyoruz (tâ ki yaşlanır ve ölür; bir başka anlam, 
arzın global tükenişe gitmesi kozmik veya iklim şartlarıyla; ya da o devirdeki müşriklerin günden güne tükenişi)... (Bunu) 
Allah hükmeder; O'nun hükmünü takip edici (bozup değiştirici) yoktur... O, oluşanların sonucuna göre bir sonraki 
aşamayı anında oluşturandır. 

Tin  
8-) Allah hükmedenlerin en mükemmel hükmedeni değil mi? 

 


