
HAKANi, MOsa b. Ubeydullah 

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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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-



ket! e Hakani'nin Veziriazam Ayas Paşa ile 
akraba olduğu, ancak bu akrabalığın 

derecesinin tam olarak tesbitinin şimdi
lik mümkün olmadığı söylenebilir. 

Hakani'nin hayatı hakkındaki bilgiler 
de yeterli değildir. Beyani'nin ifadesin
den gençliğinde iyi bir tahsil gördüğü ve 
saray çevresinde yetiştiği anlaşılmakta
dır. Sancak beyliği ve Divan-ı Hümayun'
da muhasebecilik yapmış olması bu bil
giyi doğrulamaktadır. Gençliğinde başın
dan bir aşk macerası geçen Hakani daha 
sonra hacca gitmiş ve dönüşünde İstan
bul'da ölmüştür. Riyazi'nin nakline göre. 
"Varan-ı safa, cennet bahçeleri ne güzel 
köşelermiş" dedikten sonra vefat eden 
Hakani'nin ölümüne Kafzade Faizi, "Ha
kani Bey ukbaya göçtü" ( 1015/1606) ınıs

raını tarih düşürmüştür. Mezarı Edirne
kapı'da Mihrimah Sultan Camii hazire
sindedir. Muallim Naci mezarının başın
da 300 yıllık bir ağaç bulunduğunu, me
zarın baş tarafındaki yuvarlak taşın üze
rinde cuma ve pazartesi geceleri yakılan 
bir kandil asıldığını, yeşile boyanmış cep
hesinde de "Hüvelbaki Hille-i Hakani has
retler ruhiyçün el-Fatiha" şeklinde bozuk 
bir ibarenin yazılı olduğunu bildirmekte
dir (Osmanlı Şairleri, s. 62). Hadikatü 'l
cevami'de mezar taşının yazısız olduğu 
ifade edildiğine göre (s. 24 ) bu ibare da
ha sonra yazılmış olmalıdır. 

Yaşadığı dönemdeki diğer Divan-ı Hü
mayun memurları gibi Edirnekapı Camii 
civarında ikamet eden Hakani, Hilye'si
ni tamamlayıp sadrazam Cigalazade Si
nan Paşa'ya takdim edince devlet bü
yükleri tarafından takdir görmüş ve ken
disine nasıl bir mükafat istediği sorul
muştur. Şair de artık yaşlandığını , Edir
nekapı'dan Paşakapısı'na kadar güçlükle 
yürüyebildiğini . bu sebeple bir binek 
hayvanıyla gidip gelmek istediğini bildir
miştir. O dönemde Hakani rütbesindeki 
bir memurun resmi işe binek hayvanıyla 
gidip gelmesi yasak olduğundan kötü ör
nek olmasın diye isteği yerine getirilme
yince, kendisine Babtali civarında bir ev 
verilmiştir (Osmanlı Şairleri, s. 63). 

Eserlerinden Hakani'nin iyi derecede 
Arapça ve Farsça bildiği, divan edebiyatı
nın inceliklerine vakıf olduğu anlaşılmak
tadır. Kaynaklarda eserlerindeki sadelik 
ve samimiyetin bunların edebi değerin
den fazla olduğu belirtilir. Türkçe'yi kul
lanışı . anlatımındaki sadelik ve üs!Gbun
daki açıklık ona çağdaşları arasında önem
li bir yer kazandırmıştır. Lirik gazelleri-

nin dili oldukça sade, mesnevileri de ya
zıldıkları döneme göre açık ve pürüzsüz 
bir anlatıma sahiptir. Yazdıklarından kuv
vetli bir Ehl-i beyt muhibbi olduğu anla
şılan şairin Hilye'sindeki dilin daha sa
natlı oluşu ise eserin Hz. Peygamber'le 
ilgili olmasından dolayı konunun daha 
beliğ ifade edilmesine önem verilmesin
den kaynaklanmış olmalıdır. 

Eserleri. 1. Hilye-i Hakani. Hakani'
nin tanınmasını ve şöhrete ulaşmasını 
sağlayan eser Türk edebiyatında hilye 
türünün ilk ve en önemli örneğidir. Hilye 
kelimesi Hakani'den sonra özellikle yal
nız Hz. Peygamber'in vücut yapısı ve sı
fatları hakkında meydana getirilen eser
lerin genel adı olmuştur (bk. HİLYE). Hil
ye-i Hakanibesmele hakkında bir man
zume ile başlar. Şair, "Besmeleyle ede
lim feth-i ketarn 1 Feth ola ta bu muam
ma-yı benam" beytinin ardından gelen 
yirmi iki beyitte söze besınele ile başla
manın gereğinden ve besınelenin sırla
rından bahseder. Sekiz beyitlik bir tev
hidden sonra "izhar-ı Ma'zeret ve Taleb-i 
Mağfıret" başlığını taşıyan altı beyitlik 
bir münacat ve bir na't yer alır. Klasik 
tertibe uygun tam bir mesnevi yazma 
gayreti içinde olduğu görülen Hakani "İf
titah-ı Kelam" başlıklı bölümde eserin 
konusundan, giriştiği işin zorluğundan 

söz ederek aczini dile getirir; hemen ar
dından da hilye yazmak suretiyle salih 
kullar arasına girip keder ve kaygıdan 
kurtulmak istediğini söyler. Hakani, Hz. 
Ali 'nin rivayet ettiği fakat sahih hadis 
kaynaklarında rastlanmayan "Hilyemi gö-

H il ye-i 
Hakani'nin 
ilk iki sayfası 

(İstanbul 1264) 
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ren beni görmüş gibidir. Beni gören in
san bana muhabbetle bağlanırsa Allah 
ona cehennemi haram eder; o kişi kabir 
azabından emin olur, mahşer günü çıp
lak olarak haşredilmez" mealindeki hadi
si eserin telif sebebi olarak zikreder. Şair 
bu hadisi on beyitlik bir manzumede ter
cüme ve şerhederek hilye yazmanın, hil
yeyi üzerinde bulundurmanın ve hilyeye 
bakmanın insanlara her iki alemde ka
zandıracağı mükafatları anlatır. Arkasın

dan Sadreddin Konevi'nin hilye hakkın
daki sözlerini dokuz beyitlik bir manzu
mede toplar. Bu arada eserini güvenilir 
hadis ravilerinin rivayetlerinden faydala
narakyazdığım söyler. Hakani, daha son
raki bölümlerde Hz. Peygamber'in vücut 
yapısına ait özellikleri açıklayan beyitlere 
yer verir. Ayet ve hadisler ışığında yazı
lan esere özellikle İbn Kesir'in Şema~
lü'r-Resul'ü kaynak teşkil etmiştir. Ha
kani "Hatimetü'l-kitab" bölümünün so
nundaki, "Olmadan bin yedi tarihi ta
mam 1 Bu risalemde tamam oldu kelam" 
beytiyle eserini 1 OOTde ( 1598-99) ta
mamladığını belirtir. Yazıldığı dönemden 
itibaren konusu ve ifadesindeki samimi
yeti dolayısıyla özellikle kültürlü çevreler
de büyük ilgi gören ve Süleyman Çelebi'
nin Mevlid'i gibi sehl-i mümteni örneği 
bir eser kabul edilen Hilye-i Hakani 
aruzun "feilatün feilatün feilün" kalıbın
da, nüshalara göre değişmekle beraber 
71 O beyti aşan bir mesnevidir. Cevri, 
Neşati ve Nahifi. hilyelerinin başında Ha
kani' nin eserinden övgüyle bahsetmiş, 
onun açtığı yolda yürüdüklerini söyle-
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mişlerdir. Ziya Paşa eseri bir mucize ola
rak kabul etmiş, Muallim Naci ise İran 
şairi Hakani-i Şirvanl'den daha üstün ka
bul ettiği Hakanl'yi. "Gelmemiştir sana 
hala sani 1 Ümmetin mefharisin Hakani 
diyerek yüceltmiştir. Hilye-i Hakiini'
nin İstanbul kütüphanelerinde pek çok 
yazma nüshası bulunmaktadır (TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 80, 829, Emanet Hazi
nesi, nr. 670, 1144; iü Ktp., TY, nr. 136, 

279, 7217; Süleymaniye Ktp., Aşir Efen
di, nr. 438, Fatih, nr. 5379) . Matbu nüs
haları arasında en dikkat çekici olanı, 

1264'te ( 1848) Ra ci h Efendi tarafından 
yeniden tertip edilen ta'lik hurufatıyla 
Tabhane-i Amire'de yapılmış ilk baskısı
dır (diğer baskıları için bk. Özege, ll, 
577). Kitabın yeni harflerle iki neşri ise 
Nurnan Külekçi (Erzurum 1988) ve İs
kender Pala (İstanbul 1991) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. z. Divan. Daha çok 
gazellerden oluşan orta hacimdeki ese
rin başta İstanbul olmak üzere (TSMK, 
Hazine, nr. 1 003; iü Ktp., TY, nr. 2843; 

Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Manzum, 
nr. 127) Türkiye kütüphanelerinde çeşitli 
nüshaları bulunmaktadır. Divandaki 216 
gazel akıcılığı ve sade üslübu ile dikkati 
çekmektedir. 3. Mittah u '1-tütıJ.hat. Kırk 
hadis tercümesi olan eser, aruzun "müf
teilün müfteilün fi'ıilün" kalıbıyla ve mes
nevi şeklinde yazılmış olup türünün ba
şarılı örneklerinden biri sayılmaktadır. 

1011'de (1602) başlanıp 1012'de (1603) 
Hz. Peygamber'in doğum gecesinde ta
mamlanan bu eser de Sadrazam Cigala
zade Sinan Paşa'ya sunulmuştur. Ser
best bir şekilde tercüme ve şerhedilen 
hadislerle ilgili evliya, enbiya ve ashap 
menkıbelerinden alınma hikayelere de 
yer verilmiştir. Her hadisin tercümesi 
on. hikaye kısmı ise kırk elli beyit kadar
dır (geniş bilgi için bk. Karahan, s. 197-

203). Oldukça kuwetli bir nazım tekniği
ne sahip olan · eserde Hakant'nin konuya 
hakimiyeti farkedilmekte ve müellifın 

Arap ve Fars edebiyatındaki birçok ha
dis-i erbalnden haberdar olduğu anlaşıl
maktadır. Çeşitli kütüphanelerde yazma 
nüshaları bulunan eserin (İÜ Ktp., TY. nr. 
69,796,902,2174, 2318; TSMK, Emanet 
Hazinesi, nr. 680; Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 387; Necip Paşa Ktp., nr. 137, 

138; Atatürk Üniversitesi Ktp., Agah Sırrı 

Levend, nr. 24. 25, 26) "Sergüzeşt-i Sa
hib-i Te'llf" faslında Hakant'ye dair bazı 
bilgilere rastlanmaktadır. 
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Iii MUSTAFA UZUN 

HAKAM-i ŞİRV ANi 
C.sl''~ ..si ıs~> l 

Efdalüddin Bedil (İbrahim) b. Ali 
(ö. 595/1 ı 99) 

İranlı kaside şairi. 
_j 

520'de (1126) Gence'de doğdu. Bir şii
rinde, babasının İranlı ünlü şair Seni'li'nin 
yerini tutacağım düşünerek kendisine 
Bedll adını verdiğini kaydederse de adı 
bütün tezkirelerde İbrahim olarak ge
çer. Neclbüddin Ali adında dülger bir ba
banın ve sonradan müslüman olmuş bir 
annenin oğludur. Orta halli bir ailenin 
çocuğu olan Hakani amcası Ki'ıfıyüddin 
ömer b. Osman tarafından himaye edil
di. Amcası ona Arapça öğretti ve Arap 
edebiyatının tanınmış eserlerini okuttu. 
Eserlerinin muhtevasından döneminde
ki geçerli ilimleri bildiği anlaşılan Hakani, 
öğrenimini sürdürdüğü yıllarda Hakaiki 
mahlası ile gazel ve na'tlar yazmaya baş-

!adı. Hz. Peygamber'in şairi Hassan b. 
Sabit'e benzetilerek kendisine amcası 

tarafından Hassanü'l-Acem unvanı veril
di. Dönemin tanınmış şairlerinden Ebü'l
Ala-yi Geneevi (Şirvan'i') onu öğrencileri 
arasına aldı ve kızıyla evlendirdi. Bu olay, 
daha önce Ebü'I-Aii'ı'nın kızıyla evlenmek 
isteyen şair Peleki-yi Şirvanl ile arasının 
açılmasına sebep oldu. Bu arada Şirvan
şahlar'dan Ebü'I-Muzaffer Hakan-ı Ek
ber, Hakani'ye "melikü'ş-şuara" ve "ne
dlmü'ş-şuara" unvaniarını tevcih ettiği 

gibi Hakani mahlasını kullanmasına da 
izin verdi. Bir süre sonra kayınpederiyle 
arası açıldı. Ebü'I-Ala damadını mürted
likle, Hakani de onu Haşhaşller'den ol
makla suçladı. Sünni bir çevrede bu suç
lamalara muhatap olmanın etkisi bü
yüktü. Kayınpederini bu şekilde suçladı
ğı için tenkit edilen Hakan!, muhteme
len bu tenkit ve dedikodular sebebiyle 
başka hükümdarların sarayiarına intisap 
yollarını aradı. Esasen Şirvanşahlar sara
yında umduğunu bulamadığından ailesi
ni geçindiremeyecek duruma düşmüş ve 
babasından yardım isternek zorunda 
kalmıştı. 

Geçimini sağlamak amacıyla kendile
rine kasideler takdim edecek yeni mu
hit arayan Hakant ilk olarak Halhal ve 
Azerbaycan Hükümdarı Abdurrahman 
b. Togayürek'in oğlu Rükneddin Muham
med için bir kaside yazdıysa da umdu
ğunu bulamadı. Hi'ırizmşahlar'dan Atsız 

b. Muhammed'e yazdığı kaside Atsız'ın 
münşlsi Reşldüddin Vatvat tarafından 
beğeniidi ve durum Hakani'ye bildirildi. 
Vatvat vasıtasıyla Harizmşah'ın kendisi
ne bir görev vermesini bekleyen Hakani 
umduğunu elde edemeyince Vatvat'a bir 
hicviye yazdı. Ancak daha sonra bu hi evi
yeden ötürü pişmanlık duyup Vatvat ile 
arasını düzeltmeye çalıştı. Bu sırada am
cası Ki'ıfıyüddin Ömer'in ölümü (545/ 
ı 150) ve etrafındakilerin kötü davranış
ları onu dünyadan ve insanlardan soğut
tu. Toplumdan uzaklaşmayı ve inzivaya 
çekilmeyi çok istediği halde ömrünün 
sonuna kadar bunu gerçekleştiremedi. 

Hakan!. Selçuklu Sultanı Sencer'le ilişki 
kurmak amacıyla Rey'e gitti. Ancak ora
da iken Oğuzlar'ın Sencer'i esir ettiğini 
öğrenince Şirvan'a döndü. İlk kasidesini 
yazdığı Hakan-ı Ekber Minüçihr'e iki ka
side t akdim ettiyse de kabul görmedi. 
Bunun üzerine 551 -552'de ( 1156-1157) 
hacca gitmek için Şirvan'dan ayrıldı. Hac 
dönüşü bir süre İsfahan ve Bağdat'ta 
kaldı. İsfahan'da Müclrüddln-i Beyleka
ni'nin bu şehri hicveden ve kendisine at-


