
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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HAKANi, 
Muhamm~d b. Ubeydullah 

( ..sll§t.;.Jf Jıf~ ~ ~) 

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

(ö. 312/924) 

Abbasi veziri. 
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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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ravisi İbn Zekvan 'dan tahsil eden Ahmed 
b. Yusuf et-Tağlebi ile İdris b. Abdülke
rim ei-Haddad ve küçük Kisai diye bili
nen Muhammed b. Yahya ei-Kisai'den de 
bu ilirnde faydalandı. Ebu Kılabe er-Re
kaşi. Muhammed b. İsmail et-Tirmizi ve 
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel gibi alim
lerden hadis dinleyen Hakani başta kıra
at olmak üzere tecvid, hadis, Arap dili ve 
edebiyatı alanlarında kendini yetiştirdi. 
Muaviye b. Ebu Süfyan'a olan sevgisini 
dile getiren şiirler yazdığı nakledilmekte
dir. el-Kaşidetü'r-rô.~yye adlı eseri aynı 
zamanda onun şairliğini ve edebiyat 
alanındaki kabiliyetini göstermektedir. 

Ebu Bekir Ahmed b. Nasr eş-Şezai ve 
Muhammed b. Ahmed eş-ŞenebOzi gibi 
alimierin kıraat hacası olan Hakani'den 
Ebu Bekir ei-Acürri, Ebu Tahir b. Ebu 
Haşim ve E bO Hafs b. Şahin hadis rivayet 
etmiştir. Ailesinde mevcut geleneğin ak
sine Hakani ilim ve ibadet yolunu tercih 
ederek kendini tamamen Kur'an öğreti
mine, hadis rivayetine ve ibadete ver
miştir. Kaynaklarda onun sünnete bağlı, 
dindar ve güvenilir bir kişiliğe sahip oldu
ğu belirtilir. Hakani11 Zilhicce 3ZS'te (20 
Ekim 937) Bağdat'ta vefat etti. 

Eserleri. Hakani'nin bilinen eserleri 
şunlardır: 1. el-Kaşidetü'r-rô.'iyye (el
Kaşidetü '1-lja~aniyye). Hakani'nin tec
vide dair ilk eserin müellifı olarak tanın
masını sağlayan bu kaside elli bir beyit
ten ibarettir. Kıraat ilmiyle ilgili daha ön
ceki dönemlere ait kaynaklarda tecvid 
konularına da yer verilmişti. Ancak bun
lardan farklı olarak Hakani bu kaside ile 
tecvide dair meseleleri ayrı bir eser için
de toplamayı denemiştir. Thcvid ilminin 
bütün konularının yer almadığı eserde, 
Kur'an 'ı doğru okuyamayanların bir baş

kasına Kur'an okutamayacağı, kıraatin 
bu ilmin inceliklerini bilen alimlerden 
alınmasının gerekli olduğu, mütevatir kı
raat imamlarının adları, Kur'an'ın "ter
til" ile okunması, kıraat esnasında harf
lerin usulüne uygun bir şekilde çıkarıl
ması, medler. izhar. ihfa gibi uygulama
larla hemze, ha ve ra harflerinin özellik
leri, vakf ve ibtida, mim ve nun harfleri
nin okunuşlarından doğan özellikler, 
Kur'an'ı okuyan kişinin aynı zamanda 
onun emir ve yasaklarına uymasının icap 
ettiği gibi hususlar ele alınmıştır. Alimler 
tarafından çok beğenilen ve beyitleri 
sonraki müellifler tarafından yer yer delil 
olarak gösterilen kasideyi EbO Amr ed
Dani ŞerJ:ıu Kaşideti'l-Ijô.Jsiini fi't
tecvid adıyla şerhetmiştir. Bu şerhin bir 
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nüshası HaydarabM'da (Muhammed 
Ghouse, I, 34). diğer bir nüshası da Meş
hed'de (Brockelmann, I, 720) bulunmak
tadır. İbn Hayr Hakani'nin bu kasidesini 
birkaç hacasından rivayet etmiştir (Feh
rese, s. 72-73). Ganim Kadduri Hamed'in 
neşrettiği eser (Mecelletü Külliyyeti'ş

şeri"a, sy. 6 !Bağdat I980J, s. 365-377), 
Ali Hasan ei-Bewab tarafından EbO Amr 
ed-Danl'nin şerhinden özetler verilerek 
açıklamalı şekilde yeniden yayımlanmış
tır (bk. bibl.) . Kasidenin bir nüshası Mar
mara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kü
tüphanesi'nde mevcut olup (Ali üskü
darlı, nr. 36, vr. 158- I 59) ayrıca Kaşide 

fi't-tecvid, Kaşide ii J:ıüsni edô.'i'l
Kur'ô.n adlarıyla çeşitli kütüphanelerde 
nüshaları vardır (Brockelmann, I, 329-
330; Sezgin, I, I4). Z. el-Kaşide fi'l
fu]fahô.'. On sekiz beyitten ibaret olduğu 
belirtilen kasidenin Berlin (nr. 7562, vr. 
40-41; nr. 486, vr. 40) ve Zahiriyye (Umu
mi, nr. 3782) kütüphanelerinde nüshala
rı bulunmaktadır (Sezgin, I, 15). 3. el
Kaşide fi's-sünne. İbnü'I-Cezeri Haka
ni'nin bu eserinden bahsetmiş, onu el
Kaşidetü'r-rô.'iyye'siyle birlikte Ebu 
Hafs ömer b. Hasan ei-Meragi'den oku
duğunu bildirmiştir ( Gayetü 'n-nihiiye, 
II, 321 ). 

Kat ib Çelebi'nin el-Kaşidetü 'r-rô.~yye 

ii 'ilmi'l-inşô.' adıyla Hakani'ye nisbet 
ettiği eser (Keşfü '?-?Unun, II, 1339) el
Kaşidetü'r-rô.~yye olmalıdır. Onun ay
rıca el-Kaşidetü 'n-nuniyye fi't-tecvid 
adıyla zikrettiği eserin de (II, I 348) aynı 

kaside olması muhtemeldir. 
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li! ABDURRAHMAN ÇETiN 

L 

HAKANi MEHMED BEY 
(ö. 1015/1606) 

Türk edebiyatında 
türünün ilk ve önemli örneği olan 

Hi/ye adlı eseriyle tanınan 
divan şairi. 

_j 

İstanbullu ve Ayas Paşa ahfadından 
Mahmud adlı bir kişinin oğlu olduğu kay
dedilmektedir. Kafzade Faizi (Zübdetü'l

eş'ar, vr. I43) ve Katib Çelebi (Keşfü '?-?U

nan, I. 786) Hakani'yi Ayaspaşazade kün
yesiyle anmakta, Katib Çelebi Hilye'sin

den bahsederken onu Hakani Mehmed 
b. Abdülcelil adıyla tanıtmaktadır. Riya
zi'nin tezkiresinin bazı nüshalarında Ayas 
Paşa'nın oğlu (Riyazü'ş-şuara, vr. 61 b), 

bazılarında da torunlarından olarak gös
terilmektedir. Muallim Naci onun Güzel
ce Rüstem Paşa'nın kızının oğlu ve Sad
razam Ayas Paşa'nın akrabası olduğunu 
yazar (Osmanlı Şairleri, s. 62) . Mehmed 
Süreyya Bey' e göre Hakani Ayas Paşa'nın 
damadı, Güzelce Rüstem Paşa'nın kızı
nın oğludur ( Sicill-i Osmani, II, 377). Hü
seyin Ayvansarayi, Edirnekapı Mihrimah 
Sultan Camii'nden bahsederken Güzelce 
Rüstem Paşa'nın kızının oğlu ve Sadra
zam Ayas Paşa'nın akrabasından Haka
ni Mehmed Bey'in mektebin penceresi 
önünde medfun olduğunu söyler (Hadi
katü'l-cevami', s. 24). Bu durumda Mu
allim Naci ile Mehmed Süreyya'nın Hüse
yin Ayvansarayi'nin verdiği bilgiyi esas al
dıkları anlaşılmaktadır. 

Ali Emiri Efendi, kendi kitapları ara
sında bulunan Hakani divanının (Millet 
Ktp ., Ali Emir! Efendi, Manzum, nr. I27) 

baş tarafına düştüğü bir kayıtta, "Gerek 
Hadikatü'l-cevô.mi'de gerek Muallim 
Naci Efendi'nin eserinde Hakani, Güzelce 
Rüstem Paşa'nın kerimezadesi olarak 
gösteriliyar ki müşarünileyh Ayas Paşa, 
Güzelce Rüstem Paşa'nın damadı oldu
ğu bazı tevarihte muharrer olduğu ci
hetle onların şu ifadesi de Hakani mer
hum Ayas Paşa merhumun mahdumu 
olduğunu ispat ediyor" demekle beraber 
bu kaydın hangi tarih kitaplarında bu
lunduğunu belirtmemiştir. Diğer taraf
tan Sicill-i Osmô.nfde de Rüstem Paşa 
Ayas Paşa'nın damadı olarak gösterildi
ği halde (II. 377) Ali Emiri Efendi muhte
melen bir dalgınlık sonucu Ayas Paşa'yı 
Rüstem Paşa'nın damadı göstermiştir. 
Kaynaklardaki bu farklı bilgilerden hare-


