
HAKANT MEHMED BEY 

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-



fedilen şiirine yazdığı bir kaside ile karşı
lık verdi. Ülkesine döndüğünde kayınpe
deri ve diğer kimseler tarafından sıkıştı
rıldığı için Mekke'de tanıştığı Derbend 
Emlri Seyfeddin Arslan'ın yanına gitti ve 
ona kasideler yazdı. Mekke'ye kadar uza
nan bu seyahatinde Tu]ffetü '1-'Irakeyn 
adlı seyahatnamesini kaleme aldı. Kayın
pederi Ebü'I-Aia-yi Şirvanl 554'te (11 59) 
ölünce Hakani'ye Şirvanşahlar sarayının 
yolu açıldı ve kendisine yıllık 30.000 dir
hem maaş bağlandı. Ancak bu mutluluk 
Hakan-ı Ekber Minuçihr'in vefatma (565/ 
1170) kadar sürdü. Yerine geçen oğlu 
Ahistan Hakani'ye babası gibi iyi davran
madı. Kendisi için yazdığı birçok kaside
ye rağmen maaşını kestiği gibi elinden 
ikta beratını da aldı . Bir süre sonra muh
temelen kendisini çekemeyenlerin ifti
raları üzerine yedi ay zincire vurularak 
hapsedildL Hakan!, o sırada Şirvan'a ge
len Bizans prenslerinden Andronikos 
Komnenos'a kendisine şefaatte bulun
ması için iki kaside yazdı. Prensin aracılı
ğı sayesinde S69'da (1173-74) serbest 
bırakılan Hakanı Şirvan'dan ayrılıp hacca 
gitmek istediyse de hükümdar izin ver
medi. Hükümdarıo kız kardeşine yazdığı 
bir kaside ile annesinin tavassutu saye
sinde ertesi yıl hacca gitmesine izin veril
di. Hacca giderken uğradığı Medain'de 
Sasanller döneminin muhteşem harabe- · 
lerini gördü ve bu harabeleri anlatan ka
sidesini yazdı. Bir yandan ailesini, diğer 
yandan dönüşünde Ahistan'ın kendisine 
nasıl davranacağını düşündüğünden 

hacdarahat değildi. O sırada Ahistan'ın 
hacda bulunan kız kardeşinden kendisi 
için şefaatte bulunmasını istedi. Ancak 
olumlu bir sonuç alamadığı için ülkesine 
dönmeyip bir süre Bağdat'ta kaldı. Da
ha sonra Ahistan'dan aldığı bir mektup 
üzerine Şirvan'a gitti. Hükümdardan 
kendisine divanda bir görev verilmesini 
istedi ve muhtemelen bu isteği yerine 
getirildi. 570'te (1175) yirmi yaşındaki 
oğlu öldü. Kısa bir müddet sonra da şey
hi ve üstadı Umdetüddin Muhammed b. 
Es'ad et-Tusl'nin vefat haberini alması 
ile üzüntüsü bir kat daha arttı. Hayattan 
usanmış bir durumda Gence'ye gitti ve 
orada Nizarnl-i Geneevi ile tanıştı. Ahis
tan'ın Şirvan'da kalmasını istemesine 
rağmen Hakani Horasan'a gitmeyi düşü
nüyordu. Bu sırada Harizmşah'ın şairi 

Reşldüddin Vatvat'ın ölümü onun Ha
rizm sarayına gitme arzusunu kamçı
tadı. Ancak Harizmşah'a yazdığı kaside
den bir sonuç alamayınca Tebriz'de kal
dı. Ahistan onu Şirvan'a çağırdıysa da 
kabul etmedi. Karısının vefatı üzerine 

onun için sekiz m ersiye yazdı ve çok geç
meden kendisi de Tebriz'de öldü. Sürhab 
adı verilen yerde bulunan Makberetüş
şuara'da defnedildi. 

Hakani İran edebiyatının en büyük 
şairi kabul edilir. Keskin zekası ve geniş 
hayal gücü sayesinde şii re yenilikler geti
ren Hakan!, şiirlerini yüksek insani duy
guların yanı sıra döneminin ilmi verileri
ne yaptığı telmihlerle de süsler. Eşya ve 
olaylar arasındaki ilişkileri en güzel teş
bih ve istiarelerle dile getirir. Şiirlerinde 
geniş ölçüde yer verdiği İslami unsurlara 
annesinden öğrendi ği Hıristiyanlık'la ilgi
li unsurları da katar. Ancak bütün bun
ları zorlanmadan yapar. Özellikle mersi
yelerindeki duyguları daha samimi ve iç
tendir. Senal'nin yerini tutan bir şair ol
duğunu söylemiş olmasına rağmen o 
ayarda bir sufi sayılmaz. Hakan!, hik
metli sözlerinde Senal'yi andırınakla bir
likte diğer konularda daha ziyade Unsu
rl'ye benzer. 

İran şiirine şekil bakımından yenilikler 
getiren Hakan!, şiirlerinde genellikle kısa 
vezinler kullanmış, kasidelerle kaside ni
teliği verdiği terkibibendlerdeki matta' 
yenileme sistemini getirmiş, beyit sayısı 
bakımından da kasideyi zenginleştirmiş
tir. Ayrıca tasrl' ve redife meraklı olduğu 
için çok uzun şiirlerde mana ve şekil ba
kürundan zaman zaman uyum bozulursa 
da kasideniri sonuna gelindiğinde şairin 
bütün maharetini ortaya koyarak sana
tının zirvesine yükseldiği görülür. 

Kendisi daha hayatta iken şiirleri İs
lam dünyasında büyük bir ün kazanan 
şairin bu etki ve şöhreti yüzyıllar boyun
ca süregelmiştir. Nitekim Mevlana Cela
leddin-i Rumi'nin birçok gazelinde onun 
etkisi görüldüğü gibi "Bahrü'l-ebrar" adlı 
kasidesine Hint. İran ve Türk şairleri 
tarafından nazlreler yazılmıştır. Fuzull'
nin Enisü'1-ka1b adlı mesnevisi de "Bah
rü'l-ebrar"a yazılmış bir nazlredir. 

Hakan!, kendisinin şiirde olduğu kadar 
nesirde de iyi bir sanatkar olduğunu söy
ler. Şiir alanındaki başarısı günümüze 
kadar gelen bol miktardaki .malzemeden 
anlaşılmaktadır, ancak bilinen mensur 
eserleri bu konuda yeterli bir fikir ver
mez. Sayıları altınışı bulan mektuplarını 
ihtiva eden münşeat mecmuası ile Tu]f
fetü '1-'Irakeyn adlı eserinin önsözünün 
dışında mensur bir eseri günümüze ka
dar gelmemiştir. 

Eserleri. 1. Tu]ffetü '1- 'Irakeyn. Fars 
edebiyatında ilk manzum seyahatname
dir. Hakani Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab, 
Mekke ve Şam gezisini anlattığı bu eseri 
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S52'de (1157) Musul Emlri Cemaleddin 
Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali İsfahanl 
adına Bağdat'ta yazmaya başlamış ve 
kırk gün içinde tamamlamıştır. Tu]fte
tü'1-'Irakeyn Şeyh Abdüsselam, Gulam 
Muhammed, Abdülganl ve Seyyid İsmail 
Ebcedl tarafından şerhedilmiştir (nüs
haları için bk. Storey, V/2, s. 393-397) . 

Çeşitli baskıları yapılan eser (Ekberabad 
1855; Lahor 1867; KanpOr 1284; Leknev 
ı 294) son olarak Yahya Karlb tarafından 
yayımlanmıştır (Tahran ı 333 hş . ). z. Di
van. Kaside, terkibibend, kıta, gazel ve 
ruballerden oluşan eser 17.500 beyit ih
tiva eder. Döneminin hemen bütün ilim
lerine vakıf olan Hakan!, şiirlerinde duy
gularıyla bilgilerini büyük bir ustalıkla 

bağdaştırdığından şiirlerinin anlaşılması 

bir ölçüde bu ilimler hakkında yeteri de
recede bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Diva
nın ilk baskısı Leknev'de yapılmış (ı 294, 

ı 309), bunu Ali Abdürresull'nin (Tahran 
1316 hş). M. Abbasi'nin (Tahran 1336 

hş.) ve Ziyaeddin Seccadi'nin (Tahran 
1338 h ş.) neşirleri takip etmiştir. SeeeMI 
ayrıca divanın bir bölümünü de yayım
lamıştır (Tahran ı 351 h ş.). Divan ın Rusça 
tercümesiyle beraber neşri gerçekleş

tiritmiş (Petersburg 1875). ayrıca bazı 

seçilmiş şiirlerin Rusça tercümesi de ya
yımlanmıştır (Moscow ı 980, ı 986; Bakü 
ı 98 ı). Hakani'nin şiirlerine çeşitli şerhler 
yazılmıştır. Muhammed b. Davud b. Mu
hammed el-Alevi eş-Şactlabadl'nin Sul
tan Nasirüddin Halaci'ye sunduğu Şer]f-i 
Divan-ıljakiini'si, Abdülvehhab b. Mu
hammed ei-Hüseynl ei-Me'muri'nin 
Şer]f-i Müşkilat-ı Divan-ı ljakiini'si 
(Muf:ı.abbetname), KabOI Muhammed'in 
Fera]fefza'sı, Rıza Kulı Han'ın Mitta
]fu'1-künuz ii şer]fi eş'arı ljakiini'si ve 
müellifi belli olmayan birçok şerh bunlar 
arasındadır (şerhlerin nüshaları için bk. 
Storey, V/2, s. 391-393). Divandan yapı
lan seçmeler içinde Muhammed Hasan-ı 
Dihlevi'nin İnti}]{ib-i Külliyyat-ı lja]fa
ni (Leknev l 925), Seyyid Abdülvasi-i Ca'
fen~nin Kaşa~d-i ljakiini (AIIahabad 
ı 926) ve Seyfi'nin İnti}J.ab-ı Kaşa'id-i 
ljakiini (Urduca nottarla birlikte, Lek
nev ı 93 ı) adlı eserlerini anmak gerekir. 
Meşhur olaylar veya yerler hakkında ya
zılmış bazı kasideler de çevirileriyle bir
likte ayrıca basılmıştır. Şairin Bizans 
Prensi Andronikos Kommenos için yazdı
ğı kaside Khanikov tarafından Fransızca 
tercümesiyle birlikte yayımianmış ( JA, 
VI, 118651 s. 303), Vladimir Federovich 
Minorsky "Khakani and Andronicus 
Comnenus" adlı makalesinde kasideyi 
İngilizce'ye çevirmiştir (BSOAS, Xl/3, s. 
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659-663) ; bu makale Abdülhüseyin Zer
rinkub tarafından Farsça'ya tercüme 
edilmiştir (Ferheng-i İrtı.nzemfn , Tahran 
1332 hş. 119531. 1/2, s. 111-173). Hüseyin 
Daniş, Medain harabeleriyle ilgili kaside
sini Ta'lim-i Lisan-i Farsi adlı kitabının 
içinde Türkçe tercümesiyle birlikte ya
yımlamış(istanbul1331,s.I63-176).Je
rome W. Clinton'un "The Madaen Qasi
da of Xaqani Shajewani" adlı makalesin
de bu kasidenin transkripsiyonlu met
niyle İngilizce çevirisi verilmiştir (Edebi
yat, 112, Philedelphia 1976, s. 153-170). 

Hakani'nin mektupları Ziyaeddin See
ciidi tarafından Mecmıln-i Nameha-yı 
Efc;f.alüddin lja~iini-yi Şirvani (Tahran 
1346 h ş.) ve Muhammed Revşen tara
fından Münşe'at-ı lja~iini (Tahran 1362 
hş.) adıyla yayımlanmıştır. 
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HAKANulAR 
(bk. KARAHANULAR). 

HAKEM 
(~!) 

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

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "iyileştirmek amacıyla me
netmek, düzeltmek, hükmetmek" an
lamlarına gelen hükm masdanndan tü
remiş bir sıfat olup "bilgisi ve adaletiyle 
nihai hükmü veren" demektir. Bu kök
ten türeyen hakim sıfatının da aynı veya 
benzer bir mana taşıdığı kabul edilmekle 
beraber aralarında fark bulunduğunu 
söyleyenler de vardır. Ragıb el-İsfahani' 
ye göre hakem, hüküm vermekte maha
ret kazanmış bir kişi olup verdiği hüküm 
diğer şahısları bağlayıcıdır, hakimin ver
diği hüküm ise bağlayıcı değildir ( el-Müf
redtı.t, "I:ıkm" md.) . Hakem ile hakim 
arasındaki anlam farkına Halil b. Ahmed 
ile ona atıfta bulunan Abdülkahir el-Bağ
dildi de temas etmiş ve bir hadise daya
narak (aş. bk.) hakem sıfatının Allah'tan 
başkasına nisbet edilemeyeceğini söyle
mişterdir (bk. bibl.). Bağdildi'ye göre ay
rıca hakem kanun koyup hükmedendir 
ve bu yetki yalnız Allah'a mahsustur; M
kimde ise kanun koyma yetkisi yoktur. 
Ebu Süleyman el-Hattabi, her iki terimi 
de aynı manada kabul edip "hükmün ve 
nihai çözümün kendisine havate edildiği 
kişi" şeklinde açıklamıştır ( Şe'nü 'd-du'tı.', 

s. 61). Hakem, hakim ve bazı alimiere 
göre hakim kelimelerinin temel anlam
larının ıslah etmek amacıyla zulme, fesa
da ve şerre engel olmak, bunu sağlamak 
için söz ve fıil ile müdahalede bulunmak
tan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

Hüküm kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çe
şitli sigalarla 21 O yerde geçmektedir. 
Bunlardan yirmisi çeşitli fıil kalıplarıyla, 
on yedisi doğrudan doğruya "hükm" 
şeklinde Allah'a nisbet edilmektedir. üç 
ayette "hayrü'I-Mkimin" (hakimlerin en 
hayırlısı ve en isabetli karar vereni) ve 
iki ayette "ahkemü'l-hakimin" (hakimle
rin hakimi, hüküm verenlerin en üstünü) 
terkipleriyle hüküm ve hakem kavramla
rı O'na izate edilmiştir. Hakem ve hükum 
Kur'an'da ResGl-i Ekrem'e, peygamber
lere ve hüküm verme durumunda bulu
nan insanlara da nisbet edilmektedir (M. 
F. Abdülbaki. el-Mu•cem, "I:ıkm" md.). Bu
nun yanında kelimelerinin ve cümle ku
ruluşunun kusursuz, muhtevasının zen
gin olması. üstün sanat değeri taşıması 

bakımından ihkam kavramı Kur'an'ın ken
disine, sure ve ayetlerine izate edildiği 
gibi (Hud lll!; Muhammed 47/20; Al-i im
ran 3/7) peygamberlere indirilen kitap
ların insanlar arasında hakemlik yapma 
rolüne sahip bulunduğu da ifade edilmek
tedir (el-Bakara 2/213; Al-i imran 3/23). 
Bazı alimler, hakerne şaşmaz ve yanılmaz 
mertebede hakimlik manası yüklediklE!ri 

·için olmalıdır ki onun Allah'tan başkasına 
nisbet edilemeyeceğini söylemişlerdir. 

Halbuki Kur'an'da karı ile koca arasında 
çıkan anlaşmazlikların çözümü amacı ile 
her iki taraftan birer hakemin belirlen
mesi önerilmektedir (en-Nisa 4/35). 
Mutlak adaleti gerçekleştirme işi Allah'a 
mahsus olmakla birlikte güçleri nisbetin
de insanların da hakemlik yapmalarının 
zaruri olduğu kabul edilmelidir. 

Çeşitli ayetlerde Allah'a izate edilen 
hakemlik türleri içinde ahiretteki ha
kemliğin ağırlık kazandığı göze çarp
maktadır. Çünkü mutlak adaletin tecel
li edeceği yer, hak-batı! mücadelesine 
sahne olan imtihan dünyası değil her 
türlü davranışın karşılığını bulacağı ve 
bütün sırların ortaya çıkacağı ebediyet 
alemidir. İnsanlar arasındaki dini ve ide
olojik anlaşmaztıklara dünyada son ver
mek ve hakkı benimseyen toplumları ga
lip getirmek, en azından onların haklı ol
duğunu herkesin gözü önüne serrnek 
ilahi hakemliğin bir başka çeşididir. Ni
hayet insanlar arasındaki adaletin icrası
nı sağlayacak temel ilkeleri koyan bir ha
kemlik fonksiyonu da hakem isminin 
kapsamı içinde mütalaa edilmelidir. 

Kütüb-i Sitte'de yer alan çeşitli hadis
lerde hüküm muhtelif sigalarla Allah'a 
nisbet edilmektedir (Wensinck, el-Mu'
cem, "I:ıkm" md.). Ahmed b. Hanbel'in 
rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygam
ber'in üzüntü ve sıkintıyı gidermek için 
öğrettiği duanın başlangıç kısmı, ilahi 
hükmün mutlaka geçerli oluşu yanında 
adalet niteliği taşıdığını da vurgular: "AI
Iahım! Ben senin aciz kulunum, senin 
kulun olan bir baba ile bir annenin evla
dıyım . Bütün varlığım senin elindedir. 
Benim için verdiğin hüküm daima geçer
Ii, hakkımdaki kararın daima adaletlidir" 
(Müsned, 1, 391, 452) . Esrna-i hüsnayı ih
tiva eden Tirmizi rivayetinde hakem yer 
almışken ("Da<avat", 82) İbn Mace'nin 
listesinde geçmemektedir. Ebu Davud 
ile N esai'nin naklettikleri bir rivayete gö
re ashaptan Hani b. Yezid bir elçi heye
tiyle birlikte ResGl-i Ekrem'in huzuruna 
gelince Resuluilah kendisine "Ebü'l-ha
kem" (hakemlerin pTri) denildiğini öğ-


