
Henüz tamamı basılmamış ve tahkik 
edilmemiş olan ljal}a'i]fu't-tefsir'in (ba
zı bölümlerinin yayımı için bk. Sülem!, 
Ziyadatü fjai~Ji'il):ı't-te{sfr, nilşirin mu
kaddimesi, s. ı 7) Türkiye'de ve Türkiye 
dışındaki kütüphanelerde birçok nüshası 
vardır (Böwering, s. 46-48) . En değerli 
yazmaları Süleymaniye (Fatih, nr. 260, 
26 ı. 262) ve Hacı Selim Ağa (nr 77) kü
tüphanelerinde bulunmaktadır. 

Süleml lja]fa'i]fu't-tefsir'i tamamla
dıktan sonra bazı ayetlerle ilgili başka 
yorumlara rastlamış ve bunları kitabına 

ilave etmek istemişse de sonradan bu 
bilgileri Ziydddtü lja]fd'il}ı't-tefsir adıy
la ayrı bir kitap haline getirmiştir. Bu 
eser Gerhard Böwering tarafından neş
redilmiştir (bk bibl.) 
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HAKAN 
(bk. HAN). 

HAKANi, 
Muhamm~d b. Ubeydullah 

( ..sll§t.;.Jf Jıf~ ~ ~) 

Ebu Ali Muhammed b. Ubeydillah 
b. Yahya b. Hakan 

(ö. 312/924) 

Abbasi veziri. 

_j 

_j 

Babası Ubeydullah'ın vezirliği sırasında 

ve onun ölümünden sonra (263/876) 
çeşitli görevlerde bulunan Hakan!, Halife 
Muktedir-Billah'ın annesine, vezir İbnü'l-

Furat'ın aziedilmesini sağladığı takdirde 
büyük miktarda mal vermeyi vaad etti. 
İbnü'I-Furat aziedilince onun yerinevezir 
oldu (Zilhicce 299/Ağustos 9 ı 2). Halife, 
İbnü'I-Furat'ın üzerindeki iktaları ve Said 
b. Mahled'in Dicle nehri kenarındaki evi
ni ona verdi; ayrıca 5000 dinar da maaş 
bağladı. Hakan! vezir olunca ilk iş olarak 
mali sıkıntı içinde bulunan Abbasl Devle
ti'nin gelirini arttırmak amacıyla İbnü'I
Furat'ın görevlendirdiği kişileri aziedip 
mallarını müsadere etti. Bağdat Şilieri'
ne karşı politikalar geliştirmesi ve Han
beli mezhebinin görüşlerini uygulamaya 
çalışması halifenin çevresinde bulunan
lar tarafından olumlu karşılanmadı. 

İdari işlerden pek anlamayan. sadece 
halifenin şahsi isteklerini yerine getir
meye ve askeri yetkililerle iyi geçinmeye 
çalışan Hakani'nin yetersizliğini gören 
Halife Muktedir. ertesi yıl onun yerine 
Fars Valisi İbn Ebü'I-Bağl'i getirmek iste
di. Ancak durumdan haberdar olan Ha
kani. taraftarlarının gayretiyle kısa bir 
süre daha görevinde kalmayı başardı. 

Onun en çok tenkit edilen yönü, devlet 
işlerine oğulları Abdullah ve Abdülvahid'i 
karıştırması ve onların etkisinde kalarak 
önemli görevlere getirdiği kimselerden 
açıkça rüşvet almasıdır. Kufe'nin haraç 
divanına yirmi günde yedi kişi tayin etti
ği ve hepsinden de rüşvet aldığı bildiri
len Hakani'yi şairler, sık sık görevli tayin 
edip ardından azieden ve bu işi sırf rüş
vet almak için yapan bir vezir olarak hic
vetmişlerdir. Hakanl. herkesle münase
betlerini sürdürmeye gayret eder ve 
kendisini salih bir kişi olarak tanıtmaya 
çalışırdı. Zamanının büyük alimi Muham
med b. Cerlr et-Taberl'ye bol miktarda 
para göndermiş, fakat Taberi bunu kab
ul etmediği gibi kendisine teklif edilen 
kadılık görevini de reddetmiştir (Sübk!, 
lll, ı25). Bir kimse kendisinden bir is
tekte bulununca elini göğsüne vurup o 
isteği yerine getireceğine dair söz ver
diğinden "dakka sadrahu" lakabıyla da 
tanınmıştır. 

Hakani döneminde vezirlik makamının 
itibarı zedelendi; sosyal dengeler bozul
du, maaşlar yetersiz kaldı ve askerler 
arasında sıkıntı baş gösterdi. Bunun 
üzerine halife. Hakani'nin aziedilip yerine 
Ali b. Isa'nın getirilmesine karar verdi. 
Bu kararın uygulanmaması için direnen 
Hakani ve taraftarları Ali b. Isa'nın 
Bağdat'a girmesini engellemek istedi
lerse de başarılı olamadılar. Ali b. Isa 301 

HAKANI, MOsa b. Ubeydullah 

yılının Muharrem ayında (Ağustos 9 ı 3) 
vezir olunca Hakani oğulları ile birlikte 
hapsedilip malları müsadere edildi. Aynı 
yılın Cemaziyelahirinde (Ocak 914) ser
best bırakıldıysa da 304'te (917) vezirlik 
görevine tekrar dönen İbnü'I-Furat tara
fından yeniden hapsedildL Hakani 1 O 
Muharrem 312'de (18 Nisan 924) öldü. 
Vefatından kısa bir müddet önce akli 
dengesini kaybettiği söylenir (ibnü 'l
Es!r, VIII, 151; Safed!, IV, 5). Onun vezirli
ği Abbas! vezirliğinin çöküşünün başlan
gıcı olarak kabul edilmektedir. 
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HAKAN~, Musa b. Ubeydullah 

ı 

( ..sll§[;;,Jf Jıf~ ~IS"',.,) 

Ebu Müzahim Musa 
b. Ubeydillah (Abdillah) 

b. Yahya el-Hakan! 
(ö. 325/937) 

T ecvide dair 
ilk defa eser yazan iilim, 

L 
edip ve şair. 

_j 

248'de (862) Bağdat'ta doğdu . Babası 

Ubeydullah, Abbas! halifelerinden Müte
vekkil ile Mu'temid-Aiellah'a vezirlikyap
mış. dedesi Yahya b. Hakan ile kardeşi 
Ebu Ali Muhammed b. Ubeydullah da ve
zirlik görevinde bulunmuşlardır. 

Hakan!, nüfuz! u bir ailenin imkanlarına 
sahip olarak Bağdat'ın elverişli ilim or
tamında yetişti. Kur'an'ı Kisa! kıraatiyle 
Hasan b. Abdülvehhab ei-Verrak ile Mu
hammed b. Ferec ei-Gassanl'den okudu. 
Her iki kıraat alimi de Kisa! ve Ebu Amr 
b. Ala kıraatlerinin ravisi Ebu Ömer ed
Durl'nin kıraat halkasına mensuptur. 
Ayrıca kıraat ilmini İbn Amir'in kıraatinin 
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