
renmiş. sebebini sorduğunda Hani, men
sup bulunduğu kabile fertleri arasında 
ortaya çıkan anlaşmazlıkları giderdiği 

için bu lakapla anıldığını söylemiştir. Bu
nun üzerine Hz. Peygamber, "Hakem sa
dece Allah'tır, her türlü hüküm O'na ait
tir" demiş ve Hani'in künyesini büyük 
oğluna nisbetle Ebu Şüreyh olarak de
ğiştirmiştir (EbG DavGd, "Edeb", 62; Ne
saT, "}\ugat", 7; ibnü'I-Eslr, V, 383-384). 

Olayın cereyan şeklinden anlaşılacağı üze
re buradaki yasak Hani b. Yezld'in özel 
durumuna ve kavmi içindeki konumuna 
bağlıdır. Zira Hani bu künyeyi, kavmi 
içinde bir anlamda kanun koyup ona gö
re hükmettiği için almıştır. Halbuki kav
minin, İslamiyet'i benimsedikten sonra 
artık Allah'ın hükmünü kabul edip sa
dece O'nun vahyinde yer alan hakemliği
ne başvurması gerekir. Sahabiler de da
hil olmak üzere İslam tarihi boyunca 
birçok kişi Hakem adını kullanmıştır. 

Kökündeki "menetme" manasını göz 
önünde bulunduran Abdülkahir el-Bağ
dMI hakem ismini başlıca iki şekilde yo
rumlamıştır: Layık olanları hidayete eriş
tirrnek suretiyle dünya ve ahiret kötü
lüğünden kurtaran ilahi emir ve nehiy, 
müjde ve tehdit yoluyla bütün insanları 
aynı kötülükten meneden ( el-Esmti' ve'ş
şıfat, vr. 91 bl. Gazzali ise hakerne önce 
"hüküm" anlamı vererek Allah'ın ebedi 
saadet ve şekavete hükmettiğini belirt
miş. ardından "hikmet" manasma geç
miştir. Hikmeti "sebeplerin düzenlen
mesi ve sonuç verecek şekilde yönlendi
rilmesi" olarakyorumlayan Gazzali konu
yu kader bahsine getirmiş ve kulların ih
tiyar! fiilieri dahil kainatta meydana ge-. 
len her şeyin ilahi takdire dayandığını 
ifade etmiştir (el-Ma~şadü'l-esna, s. 98-
102). Eserinde doksan dokuz ilahi isme 
fikir ve gönül ürünü açıklamalar getiren 
Gazzall'nin hakem ismiyle ilgili yorumla
rını bu alana taşırmamasının gerektiğini 
belirtmek lazımdır. Hakem kelimesinin 
ve bunun türediği hüküm kökünün Kur
'an'daki konumu kader problemini fazla 
ilgilendirmemektedir. Ayrıca alimler hik
met manasını hakemde değil hakim is
minde söz konusu etmektedirler. islam 
literatüründe ve müslüman milletierin 
dillerindeki yaygın kullanımdan da anla
şılacağı üzere Allah'a nisbet edilen hakem 
ve hakim isimleri, O'nun, insanlar arasın
daki münasebetlerden çıkan özellikle 
büyük anlaşmazlıkların nihai hükmünün 
belirleyicisi olduğu, haklı ile haksızı so
nunda belirleyeceği, Mil hükmü n ve kar
şı durulmaz gücün sadece O'na mahsus 

bulunduğunu ifade etmektedir. Bu çer
çeve yakın dünyadan ziyade uzak dünya
yı ilgilendirmekte, bazan bir insanın ha
yatını, bazan da bir milletin tarihini kap
samakta, hatta ebedi hayata taşmak
tadır. 

Hakem ismini "hakimlerin hakimi" 
manasında zat! isim veya sıfatiardan ka
bul edenler bulunduğu gibi "insanlara 
yönelik hüküm verme" anlamında insan
la ilgili fiili sıfat grubunda mütalaa eden
ler de vardır; çoğunluk bu ikinci görüşü 
benimsemektedir. Hakem ismiyle "kötü 
şeylere engel olan" manasındaki mani', 
"mutlak adalet sahibi" anlamındaki adi, 
"bütün emirleri ve · işleri yerli yerinde 
olan" manasındaki hakfm. "her şeye gü
cü yeten anlamındaki ka dir, kavf. metfn 
ve muktedir isimleri arasında anlam ya
kınlığı vardır (bk. ESMA-i HÜSNA). 
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~ BEKİR TOPALOGLU 

HAKEM 
( ~!) 

Bir uyuşmazlığı çözmek için 
taraflarca tayin edilen kimse. 

_j 

Sözlükte "hüküm vermek. menetmek" 
gibi manalara gelen hükm kökünden tü
remiş bir isim olup örfte ve hukuk dilin
de, aralarındaki uyuşmazlığı çözmesi 
için tarafların kendi ihtiyarlarıyla başvur
dukları şahıs veya mercii ifade eder. Bir 
ihtilafı bu şekilde hakerne götürmeye 
tahkfm denildiği gibi hakerne (çoğulu 

hükkam) daha teknik bir terim olarak 
muhakkem adı da verilir. 

HAKEM 

Taraflar arasında hukuki anlaşmazlık 
ortaya çıktığında resmi yargı yoluna baş
vurularak ihtilafın çözüme kavuşturul
ması istenebileceği gibi tarafların ortak 
kararıyla, belirli bir şahsın veya şahısların 
hakem tayin edilip ihtilafın onun verece
ği karara göre çözülmesi de mümkün
dür. Birinciye göre daha özel, ihtiyari ve 
sınırlı bir yargı prosedürü içeren ve 
hukuk literatüründe "tahkim sözleşme
si" olarak anılan bu ikinci usulün uzun bir 
geçmişi ve tarihte devletin adli teşkilat
lanmasına ve toplumların sosyokültürel 
şartlarına bağlı olarak yaygın bir uygula
ma alanı mevcut olmuş. İslam öncesi Hi
caz-Arap toplumundan devralınan bu 
gelenek, islam hukukunda da resmi 
yargıyı tamamlayıcı ve toplumsal barışı 
sağlayıcı tali bir yargı yolu ve kurum ola
rak devam ettirilmiştir. 

islam'dan önce Hicaz-Arap toplumun
da merkezi bir otorite mevcut olmayıp 
kabile ve aile birliğine dayalı ve genelde 
göçebe bir hayat tarzı hakim olduğun
dan hukuki uyuşmazlıkların barışçı yol
lardan çözülmesinde gelenekler, kabile 
büyükleri ve özellikle de hakemler önemli 
bir rol üstlenmekteydi. Hakemler kabile 
ve bölgede ileri görüşlülüğüyle, feraset 
ve adaletiyle tanınmış. tecrübe birikimi 
ve saygınlığı bulunan kimselerdi. Şahıs
lar hatta kabileler arası ihtilaflar ortaya. 
çıktığında kaba kuwete dayalı çözüm, 
şahsi intikam ve savaş her zaman çıkar 
yol olmadığı için taraflar çok defa barışçı 
yolla uzlaşmaya mecbur kalır, bu da ge
nelde hakerne başvurmaları ile soiıuçla
nırdı. Hakem usulü, uyuşmazlık içinde 
olan tarafların ortak iradesiyle açılabile
cek özel bir yargı ve çözüm imkanı gibi 
görünse de gerek tarafların ön muta
bakatı gerekse hakemierin toplumdaki 
saygınlığı ve mevcut gelenekler hakem 
kararlarına uyulmasını adeta zorunlu 
hale getirdiğinden toplumda husumet 
ve ihtilafların önemli bir kısmı bu yolla 
çözüme kavuşmaktaydı. Kaynaklarda is
lam öncesi dönemde her kabilenin meş
hur hakemlerinden, onların menkıbele
rinden ve verdikleri karar örn eklerinden, 
hatta Temim kabilesi hakemlerinin uzun 
bir süre Ukaz çarşısında kabileler arasın
da genel kabul görmüş bir yargı yetkisi 
kullandığından söz edilir (Cevad Ali. V. 
635-654). Bu dönemin meşhur Arap ha
kemleri arasında Temlm kabilesinden 
Eksem b. Sayfı, Hacib b. Zürare, Akra' b. 
Habis, Rebia b. Muhaşir, Damre b. 
Damre; Kays kabilesinden Amir b. Zarib; 
Sakif kabilesinden Gaylan b. Seleme; 
Esed'den Rebla b. Hızar; Cumah kabile-
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HAKEM 

sinden Safvan b. Ümeyye; Kureyş'ten 
Abdülmuttalib, Ebu Talib, As b. Vail, Ebu 
Süfyan. ömer b. Hattab ve Ala b. Harise 
gibi kişiler. hatta Suhn bint Lukman, 
Hind bint H us, Cum'a bint Habis, H usey
le bintAmir gibi meşhur kadın hakemler 
sayılır ( Kahtan Abdurrahman ed-Dur!, s. 
39-40, 48) . Hz. Peygamber'in. nübüvvet 
öncesi dönemde (otuz beş yaşında) Ka
be'nin yeniden inşası esnasında Hace
rülesved'in yerine konulmasıyla ilgili ola
rak çıkan ihtilafta hakemlik yapması da 
Araplar arasında yaygın olan bu gele
neğin farklı bir uygulama örneğini teşkil 
eder (ibn Hişam , ı. 209). 

Kur'an-ı Kerim'de Araplar arasındaki 
bu yaygın geleneğe atıfta bulunularak Al
lah'tan başka hakem olmadığı (el-En 'am 
6/1 14). müslümanların aralarında çıkan 
ihtilaflarda ResGl-i Ekrem'i hakem kılıp 
onun verdiği hükmü, içlerinde hiçbir sı
kıntı duymaksızın tam manasıyla kabul
lenmedikçe iman etmiş olmayacakları 

bildirilmiş (en-Nisa 4/65). yahudilerin de 
ellerinde Tevrat varken Hz. Peygamber'i 
hakem tayin edip sonra da onun hük
münden yüz çevirmeleri tenkit edilmiş 
ve Resuluilah onlar arasında hüküm ve
rip vermeme konusunda serbest bırakıl
mıştır (el-Maide 5/42-43). Yine Kur'an'
da eşierin arasının açılması ve evlilik bir
liğinin tehlikeye düşmesi halinde taraf
ların ailelerinden birer hakem tayin edi
lerek barıştınlmaları istenmiştir (en-Ni
sa 4/35) . İnsanlar arasında adaletle hük
metmeyi emreden, hangi sebeple olursa 
olsun haksızlık yapmayı ve tarafgir dav
ranınayı yasaklayan ayetler de (bk. el 
Bakara 2/ 1 88; en-Nisa 4/58; el-Maide 5/ 
8, 42; Sad 38/22, 26) hem yönetici ve ha
kim gibi resmi hem de hakem ve ara bu
lucu gibi daha özel konumdaki görevlile
re hitap etmektedir. 

Hz. Peygamber'in devlet başkanı , kadı 

ve hakem olarak müslümanlar arasında 
veya müslümantarla gayri müslim toplu
luklar arasındaki uyuşmazlıkları adaletle 
çözümlemesi ve İslam toplumunda yar
gı teşkilatını kurmasının yanı sıra gerek 
şahsi ve aitevi hayatında gerekse sahabe 
arasındaki ihtilaflarda, devlet işlerinde 
ve gayri müslimlerle ilişkilerde hakem 
usulünü de yaşattığı , hakimiere ve ha
kemlere yönelik bir dizi emir ve tavsiye
de bulunduğu görülür (bk. Müsned, ı. 
430; ııı. 425; vı, 307; Buhar!. "AI:ı.karn" 

13. "Cihad" , 168; Müslim. "Al5zıye", 16, 
"Cihad", 64-65; EbG DavGd, "Al5Zıye", 9, 
"Edeb", 62; Heyseml, ıv. 196). Ashap ve 
tabiin döneminde adiiye teşkilatının ge-
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lişmesine paralel olarak hakem usulü de 
yaşamaya devam etmiş, toplumdaki bir
çok uyuşmazlık. özellikle de ikili ilişkilere 
dayanan ve mahremiyeti bulunan ihti
laflar resmi yargı yoluna gidilmeksizin 
bu usulle çözüme kavuşturulmuştur. Ha
kem usulünün ve tahkim sözleşmesinin 
iç hukukta resmi yargı yoluna alternatif 
değil belki yardımcı ve alt bir kurum, 
milletlerarası hukukta ise barışçı yoldan 
bulunabilen ve çok defa tek çözüm im
kanı olarak İslam hukuk literatüründe 
ele alınması ve aile hukukundan borçlar 
hukukuna, ceza hukukundan milletlera
rası hukuka kadar hukukun birçok dalın
da konuyla ilgili zengin bir hukuk doktri
ninin ortaya çıkması bu gelişmelerin so
nucudur. 

Hakemi kadıdan ayıran temel özellik
ler arasında, hakemin kamu hukukun
dan doğan genel ve resmi bir sıfat ve 
yetkisinin bulunmaması, tarafların itti
fakıyla ihtiyari olarak ve sadece kendisi
ne havale edilen uyuşmazlık çerçevesin
de yetkili olması , taratıarca şahsen belir
lenmesinin gerekmesi, karar öncesi ta
ratıarca azledilebilmesi, aynı uyuşmaz
lıkla ilgili olarak birden fazla hakemin 
görev alabilmesi , vereceği hükmün ka
zıyye-i muhkeme teşkil etmemesi ve 
özellikle iç hukuk alanında yargı deneti
mine tabi olabilmesi gibi hususlar sayıla
bilir. Hakemin mahkeme tarafından ta
yini halinde hakemle bilirkişi arasındaki 
fark oldukça azalmakta ise de bilirkişi
den genelde özel ve teknik bilgiyi gerek
tiren konularda durum tesbiti ve takdiri 
istendiği, hakemden ise bir yargıda bu
lunması beklendiği söylenebilir. Hake
min gerek önceden taraflarca veya res
mi mercilerce görevtendirilmiş olması 

gerekse verdiği kararın bağlayıcılığı, ona 
uyuşmazlıkları kendiliğinden ıslah etme
ye çalışan gönüllü ara bulucu ile, bunu 
kamu görevi olarak resmi ve genel bir 
yetki ve sıfatla yapan kadı arasında ka
lan orta derecede bir konum kazandırır. 

Kadıya göre birçok farklı yönü, sınırlı 

yetkileri, ihtiyari ve özel bir konumu olsa 
bile hakem de bir nevi yargı görevi ifa et
tiğin den İslam hukuk literatüründe tah
kim sözleşmesi ve bu sözleşmenin bir 
tarafı olan hakemde bulunması gereken 
şartlar, hakemin tayini, azli. yetki alanı, 
kararının mahiyeti ve infazı gibi konular, 
yargılama hukukuna tahsis edilmiş konu 
başlıkları ve özel literatür içinde ele alı
narak incelenir. İslam hukukçularının bü
yük çoğunluğu, hakemin de bir nevi yar
gı görevi ifa ettiğinden hareketle kadıda 

bulunması gereken bütün şartların ha
kemde de bulunması gerektiğini ilke ola
rak benimser. Ancak her ekol kadıda bu
lunması gereken şartlar konusunda farklı 
görüşte olduğu için ayrıntıya inildiğinde 
farklı şartların arandığı görülür. Hake
min akil ve baliğ olması. yani tam eda 
ehliyetinin bulunması şartında ve hake
me başvuran tarafiann müslüman olması 
halinde hakemin de müslüman olması
nın gerektiğinde görüş birliği vardır. Zirn
minin zimmilere hakem olup olamayaca
ğı ise tartışmalıdır. Hakemin hür olması 
Zeydller ve Zahirller'e göre, erkek olması 
Hanefi ve Zahirller'e göre. dindarlığı da 
(adalet) Hanefiler'in çoğunluğuna göre 
şart değildir. Hakem tayininde hakemin 
kişiliği önem taşıdığından ve tarafların 
hakem kararına rızaları biraz da buna 
bağlı olduğundan fakihler hakemin taraf
larca önceden bilinmesini ve belirlenme
sini gerekli görürler. Hakemin ictihad ede
bilecek yetişkinlikte olması, fıkıh bilgisi, 
organlarının tamlığı, ki'ıfir, fasık. mürted, 
kadın ve cahilin hakemliği, hakemin ehli
yetinin tayin zamanında mı hüküm zama
nında mı gerekeceği gibi konularda lite
ratürde yer alan doktriner tartışmaların 
çoğu , kadıda aranan şartlarta ilgili olarak 
fakihlerin literatürde yer alan görüşleri
nin bu konuya taşınlmasının sonucudur. 
öte yandan söz konusu edilen bu husus
ların ehliyet şartı mı evleviyet şartı mı ol
duğu da fakihler arasında tartışmalıdır. 

İmamiyye'den bazı fakihler hakemi 
müftüye kıyas ederek hakemde fetva 
şartlarını ararken İbn Teymiyye, hakem
de bulunması gereken şartların kadılığa 
kıyasla değil yapacağı işin mahiyetine 
göre belirlenmesinden yanadır. İbn Hazm 
ise hakemin belli özellikleri taşımasından 
çok vereceği hükmün hakka ve adalete 
uygun olmasına ağırlık verir ve bu şartla 
herhangi bir müslümanın hakem olabile
ceğini belirtir. Öyle anlaşılıyor ki bu konu
daki görüş ayrılığı. birbirinden çok farklı 
alanlarda yapılabilecek olan hakemiik
Ierin değişik mahiyetler arzetmesinden 
ve türlü özellikler gerektirmesinden kay
naklanmaktadır. Nitekim ihramlı iken 
kasten avianan kimseye verilecek ceza 
veya rnüessir fiil ve yaralamalarda taz
minat (diyet) takdirini yapacak olan ha
kemde, karı koca uyuşmazlığını gidere
bilmek için devreye girecek olan hakem
de veya kamu hukuku ve milletlerarası 

hukuk alanında görev alacak hakemler
de fakihlerin farklı şartlar aradıkları göz 
önünde bulundurulursa bu konuda çok 
genel tesbitierin yapılamayacağı ortaya 



çıkar. Mesela Mecelle'de Hanefi fıkhı 
esas alınarak tahkimin kul hakkına taal
luk eden mali davalarla sınırlı tutulduğu 
(md. ı 84 ı). yani tarafların iradesine bı
rakılan özel davalarda hakem tayini caiz 
kabul edilirken kamu haklarıyla ilgili dava
larda caiz kabul edilmediği ve tahkimle 
ilgili hükümlerin yargılama hukukunun 
genel çerçevesi içinde kaldığı görülür. 

Bir uyuşmazlık için birden fazla hake
min tayini caiz olmakla birlikte karar saf
hasında hakemierin görüş birliği içinde 
olması aranır. Hakemierin çoğunlukla 

alacakları kararın geçerliliği tarafların 

buna önceden muvafakatierine bağlıdır. 
Hakemin tayini. uyuşmazlığa düşen ta
rafların ortak kararına ve hakemin de 
kabulüne bağlı olduğundan karar öncesi 
hakemin çekilmesi veya taraflardan biri
nin onu azietmesi mümkündür. Hakemin 
belli bir süreyle sınırlı olarak görevlendi
rilmesi halinde de sürenin bitmesiyle ha
kem in görev ve yetkisi sona erer (Mecel
Le, md. ı846). Hakemin usulüne uygun 
biçimde vereceği karar. sadece o olayla 
ilgili olarak ve kendini hakem tayin eden
ler hakkında geçerlidir ve fakihlerin ço
ğunluğuna göre tarafları bağlar (Mecel
Le, md. ı842, ı848). Hakemin verdiği ka
rara karşı yargı yolunun açık olması (Me
celle, md. ı 849). hakemin takdir hakkına 
müdahaleden çok verdiği hükmün şer! 
esaslara ve usule uygunluk ve kamu dü
zeni açısından incelenmesi mahiyetinde
dir. Yine de hakem kararları karşısında 
yargının yetkisi konusunda doktrinde 
farklı görüşler vardır (tahkim usulü ve 
hakem kararliırının mahiyetiyle ilgili ge
niş bilgi için bk. TAHKIM). 
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Ebü'I-Asi el-Hakem b. Hişam 
b. Abdirrahman er-Rabazi 

(ö. 206/822) 

Endülüs Emevi emiri 
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154 (771) yılında doğdu. Annesi Zuh
ruf İspanyol asıllı bir ciiriyedir. Babası 1. 
Hişam'ın ölümü üzerine 3 Safer 180'de 
(ı 7 Nisan 796) tahta çıktı. Hükümdarlık 
dönemi birçok karışıklık ve isyanla geçti. 
Hakem'in karşılaştığı ilk problem, babası 
tarafından Kuzey Afrika'ya sürgün edilen 
amcaları Süleyman ve Abdullah'ın Endü
lüs'e dönerek emirlik iddiasıyla ayaklan- · 
maları oldu. Abdullah. Ubeydullah ve Ab
dülmelik adlı iki oğlu ile birlikte Charle
magne'ın yanına gidip BerşeiOne (Barce
lona) ve Ebro'ya yapacağı seferlerde ken
disine destek sağlamayı teklif etti. An
cak Hakem, Abdullah'ı bir miktar mal ve 
para vererek Belensiye'de (Valensiye) kal
maya razı etti. Kurtuba'ya saldıran fakat 
mağiOp edilen Süleyman ise Maride'ye 
(Merida) çekildi ve burada yakalanarak 
öldürüldü. 

Hakem'i daha sonra, Berberiler'in ve 
bilhassa yerli halktan müslüman olanla
rın (müvelledOn) Tuleytula (Toledo), Sara
kusta (Saragossa). Maride, Kurtuba (Cor
doba) gibi şehirlerde başlattıkları isyanlar 
meşgul etti. Tuleytula'da nüfusun ço
ğunluğunu teşkil eden yerli müslüman
lar ayaklanarak merkezi idareyi temsil 
eden Arap valiyi şehirden kovdular ( ı 81/ 
797) . Bu olayda valinin emrindeki asker
lerin halkın evlerine yerleştirilmesi, eski 
Vizigot başşehri olan Tuleytula'da aris
tokrat ailelerin çokluğu ve bunların şeh
ri kendilerinin idare etmek istemesi gi-bi 
faktörlerin rolü bulunuyordu. 1. Ha
kem'in Tuleytula'ya vali tayin ettiği yerli 
müslümanlardan Arnrus b. Yusuf. bir 
ziyafet esnasında isyancıların önde gelen 
temsilcilerinden birçoğunu öldürterek 
isyanı bastırdı (ı 91/807). Ancak bu icra
at uzun vadede şehirde merkezi idareye 
ve Araplar'a karşı duyulan husumetin 
iyice derinleşmesine ve sonuçta Tuleytu
la'nın isyanlara sahne olmasına zemin 
hazırladı . 199'da (814-15) isyanetiara göz 
dağı vermek için Tuleytula üzerine yürü
yen Hakem şehrin yukarı kısımlarını ya
kıp yıktı. 

HAKEM 1 

Tuleytula'dan sonra Kurtuba'da da ol
dukça tehlikeli isyan teşebbüsleri oldu. ı. 
Hişam'ın fukahaya özel bir değer verme
si onları devlet işlerinde söz sahibi bir 
zümre haline getirmişti. Buna karşılık 

Hakem ibadetleri ifa etmiyor, halktan 
uzak duruyor, fukahaya bekledikleri ilgiyi 
göstermiyor ve onların nüfuzunu kırma
ya çalışıyordu. Başta fukaha olmak üze
re bu durumdan rahatsız olanlar Ha
kem'i tahttan indirmek için harekete 
geçtilerse de Hakem'in bu teşebbüsten 
zamanında haberdar olması sebebiyle 
planlarını gerçekleştiremediler. Araların

da fakih Yahya b. Mudar ei-Yahsubl, 
Musa b. Salim ei-Havlanl ve oğlunun da 
bulunduğu yetmiş iki kişi idam edildi 
(ı 89/805). Fukahanın kışkırttığı halk ca
mi önlerinde Hakem'i açıktan açığa suç
lamaya başladı. Öte yandan Hakem'in, 
Kurtuba'nın özellikle kenar mahallelerin
de (rabaz) büyük zayiata sebep olan sel 
felaketinin tesirleri henüz ortadan kalk
madan esnafa yeni bir vergi yüklernesi 
Kurtuba halkını galeyana getirdi (202/ 

81 7- ı 8). Hakem, evleri ve dükkaniarı ate
şe verdirerek bu son derece ciddi isyanın 
da üstesinden gelmeyi başardı. Muhafız

larının üç gün süren zulmünden sonra 
isyanın merkezi olan şehrin güneyindeki 
kenar mahallenin yıkılmasını ve sakin
lerinin sürgün edilmesini emretti. Bu 
olay sebebiyle 1. Hakem Rabazi nisbesiy
le meşhur oldu. Rabazlılar'ın bir kısmı 
Endülüs'ün başka şehirlerine dağıldı. 

Asıl çoğunluğu oluşturanlar ise önce Ku
zey Afrika'ya geçtiler. Bunların bir bölü
mü bu sırada idrisiler tarafından yeni 
kurulmakta olan Fas şehrine yerleşti. 

Mısır'a giden bir grup da daha sonra Gi
rit adasını zaptetti. 

Diğer taraftan Maride ve Sarakusta 
gibi şehirlerde de isyanlar patlak verdi. 
Maride'de 190 (806) yılında Berberiler'in 
başlattığı ve zaman zaman yerli müslü
manların da katıldığı isyan ancak yedi yıl 
sonra bastırılabildi. Beni Selerne adlı 

Arap kabilesinin baskılarına karşı yerli 
müslümanların Sarakusta'da başlattığı 

ayaklanma ise Tutlle (Tudela), Laride (Ler
ida). Veşka (Huesca) şehirlerini içine ala
rak bütün Sağrüla'la bölgesine yayıldı ve 
ancak 186 (802) yılında isyanın lideri 
Behlul b. Merzuk'un öldürülmesiyle sona 
erdi. Hakem daha sonraki yıllarda isyan
ları tamamıyla bastırarak ülkede huzur 
ve güvenliği sağlamayı başarmıştır. 
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