
HAKEM 1 

Hakem'in zamanının büyük bir bölü
münü isyanlarla meşgul olarak geçirme
si dış seferlere gereken önemi vermesi
ne imkan tanımadı ; bu durumdan fay
dalanan Franklar 185 (801) yılında Ber
şe!One'yi işgal ettiler. 193'te (809) ThrtO
şe'yi (Tortosa) istila etmek istedilerse de 
başarılı olamadılar. 

1. Hakem mizaç bakımından son dere
ce sert, dini hayatı itibariyle lakayt, ada
let konusunda ise çok hassastı . Endülüs 
Emevl hükümdarları arasında ilk olarak 
ücretli asker toplayan. ikmal, destek ve 
hizmet birliklerini oluşturan ve onları 

memlük edinen Hakem bazı devlet işle
rine bizzat nezaret ederdi. Hakem cesa
reti, atılganlığı ve istikrarı sağlaması ba
kımından Abbas! Halifesi EbO Ca'fer ei
MansOr'a benzetilir. Bütün bu vasıfları 
yanında aynı zamanda iyi bir şair olan 
Hakem (ibn izari, II. 76) 25 Zilhicce 206 
(21 Mayıs 822) tarihinde vefat ettiğinde 
oğlu ll. Abdurrahman'a istikrara kavuş
muş, kurumları yerleşmiş bir devlet bı
rakmıştır. 
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HAKEM ll 
(~1) 

Ebü'l-Mutarrif el-Müstansır-Billah 

el-Hakem b. Abdirrahman 
b. Muhammed el-Ümevi 

(ö. 366/976) 

Endülüs Emevi halifesi 
(961-976). 

_j 

303 (915) yılında doğdu. Annesi Mihri
can adlı bir cariyedir. Veliahtlığı esnasın
da valilik ve ordu kumandanlığı yaptığı 
için iyi bir idareci olarak yetişti. Babası 
lll. Abdurrahman'ın ölümü üzerine ei
Müstansır-Billah lakabıyla halife ilan edil
di (3 Ramazan 350/16 Ekim 96 I). 

Hakem, babası tarafından sağlanan iç 
istikrarı ciddi bir engelle karşılaşmadan 
sürdürmeyi başardığı gibi Fatımller'e 

karşı lll. Abdurrahman'ın Mağrib'de el
de ettiği gücü ve buna bağlı olarak oluş
turduğu dengeyi korudu. Endülüs Erne
vi Devleti'nin nüfuz alanına giren Mağrib 
topraklarında Fatımller'in desteğiyle is
tiklal peşinde koşan İdrlsller'i meşhur 
kumandanlarından Galib b. Abdurrah
man vasıtasıyla çökerterek dengeyi kıs
men Endülüs Emevl Devleti'nin lehine 
çevirdi. 360 (971) yılında Normanlar'ın 
Endülüs'ün batı sahillerine düzenledikle
ri hücumlar. yine Galib b. Abdurrah
man'ın idaresindeki güçlü Endülüs do
nanması tarafından püskürtüldü ve Nor
manlar'a ağır kayıplar verdirildL 

lll. Abdurrahman'ın desteğiyle Leon 
Krallığı'nın başına geçen ve buna kar
şılık elindeki bazı kaleleri müslümanla
ra bırakma'yı taahhüt eden Sancho, ll. 
Hakem'in yumuşak ve sakin şahsiyetini 
fırsat bilerek taahhüdünden vazgeçti. 
Ancak Hakem. önce taht konusunda 
Sanche'ya muhalefet eden kardeşi lV. 
Ordono'yu destekleyip daha sonra da 
gönderdiği ordularla Leon Krallığı'nı ve 
ona yardım eden Kastilya (Castilla/Kaştale) 
ve Navarra (Nebre) krallıklarını bozguna 
uğratmak suretiyle Endülüs Emevl 
Devleti'nin üstünlüğünü bir kere daha 
kabul ettirdi ve Kral Sanche'nun taahhü
dünü yerine getirmesini sağladı. 

Cemaziyelahir 365'te (Şubat 976) on 
bir yaşındaki oğlu Hişam'ı veliaht tayin 
edip devlet adamlarının biatını alan ll. 
Hakem 3 Safer 366 (1 Ekim 976) tarihin
de vefat etti. Bazı tarihçiler, onun ölü
müyle Endülüs Emevl Devleti'nin geri
leme dönemine girdiğini ileri sürerler 
(iA, V/1. s. 100). 

IL Hakem alim ve dindar bir hüküm
dar olup bundan dolayı "ahkem" (en bil
ge ki şi) diye anılır. ilim ve medeniyetin 
gelişmesi için büyük gayret sarfeden ll. 
Hakem'in Kurtuba'da tesis ettiği kütüp
hanede 400.000'e yakın kitabın bulun
duğu rivayet edilir. Burada mevcut ki
tapların katalogları ellişer sayfalık kırk 

dört ciltten oluşmaktaydı . Hakem bu ki
tapların bir kısmını okumuş ve kenarları
na not düşmüştü . Onun Kahire, Dımaşk, 
Bağdat. Mekke, Medine. Kayrevan gibi 
ilim ve kültür merkezlerinde kitap topla
makla görevli temsilcileri bulunuyordu. 
Doğu'da telif edilen kitaplardan bunlar 
henüz orada tanınmadan haberdar olu
yordu. Mesela Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl'
nin el-Egani adlı bir eser yazmakla meş
gul olduğunu duyunca 1 000 dinar gön
dererek kendisi için bir nüsha istemiş. 
Ebü'I-Ferec de tamamladığı eserini bir 
şiiri ve ümeyyeoğulları'na dair bir çalış- · 
ması ile birlikte ona göndermiştir. ll. Ha
kem. EbO Bekir ei-Ebherl'yi de İbn Ab
dülhakem'in Mu.l]taşar'ını şerhetmesi 
için teşvik etmiştir. Bu dönemde artan 
refaha ve gelişen eğitim seviyesine para
lel olarak kitap toplama merakı Kurtuba 
halkını da sarmış ve bu sebeple, " İşblli
ye'de bir alim ölünce kitapları satılmak 
istenirse Kurtuba'ya götürülür" sözü dar
bımesel haline gelmiştir. 

Özellikle cebir, geometri, astronomi ve 
tıp gibi ilimierin (ulum-i riyazıyye) büyük 
gelişme gösterdiği Kurtuba Medresesr
ni devrin en meşhur ilim merkezi haline 
getiren ll. Hakem İbnü'I-Kütiyye, EbO 
Bekir b. Muaviye ei-Kureşl ve Ebü Ali ei
Kali gibi bilginierin burada ders verme
sini sağlamıştır. Birçok alim onun sarayı
na giderek himayesi altına girmiş, saray
da düzenlenen ilmi toplantılarda fikirle
rini rahatça ifade etme imkanı bulmuş
tur. Eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşma
sı için de gayret sarfeden Hakem özel
likle fakir çocukların eğitimi için okullar 
açtırmıştır. Sadece Kurtuba'da bu tür
den yirmi yedi okul bulunmaktaydı. Ha
kem'in bu icraatı. Avrupa'da din adam
ları dışında pek az kişinin okuma yazma 
bildiği bir dönemde halkın büyük ço
ğunluğunun okur yazar olmasını temin 
etmiştir. 

ll. Hakem. Kurtuba Ulucamii'ni geniş
letip mihrabın üzerindeki kubbeyi ta
mamlatmış ve Bizans'tan getirdiği sa
natkarlara camiyi tezyin ettirmiştir. Ay
rıca camiye kurşun borularla su getirt-



miş ve yaptırdığı darüssadaka aracılığıy
la fakiriere yardım etmiştir. Bu arada 
kendisi sade bir hayat yaşamış. halkı da 
tutumlu olmaya teşvik etmiş, bazı vergi
leri azaltmıştır. 
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HAKEMb.AMR 
(s,.w: 0-! ~~) 

Ebu Amr (Ebu Berze) el-Hakem 
b. Amr b. Mücedda' ei-Gıfari 

(ö. 50/670 [?]) 

Sahabi, Horasan valisi. 
_j 

Muhtemelen babasının lakabı olan 
uAkra'" (kel) sıfatı dolayısıyla Hakem b. 
Akra' diye de bilinir. Çocukken ensardan 
birinin hurma ağacını taşladığı için yaka
lanıp Resülullah'ın huzuruna götürülen 
kardeşi Ebu Cübeyr Rafı' b. Amr ile (ib
nü'I-Es!r, Üsdü'l-gabe, II, 94; ibn Hacer. 
el-İşabe, ı. 498) Merv'de vefat eden diğer 
kardeşi Atıyye b. Amr da (ibnü'I-Es!r, 
Üsdü'l-gabe, IV, 45-46; ibn Hacer. el-işa

be, II, 485) ashaptandır. 

Hakem Resul-i Ekrem'in vefatma ka
dar onun sohbetinde bulundu ve daha 
sonra Basra'ya yerleşti. Müslümanlar 
arasında çıkan fitnelere karışmadı. Mua
viye'nin Irak valisi Ziyad b. Eblh tarafın
dan 45 (665) yılında Horasan'a bölge va
lisi olarak gönderildi. Vefatma kadar bir
çok fetih gerçekleştiren Hakem önce He
rat'a, daha sonra Cuzcan dağını aşarak 
Horasan vilayetinin merkezi olan Merv 
şehrine girdi. Kuhistan ve Taharistan 
bölgesine yaptığı iki seferden de başarı 
ile döndü. 47 (667) yılında Gur ve Fera
vende'yi fethetti. Gerçekleştirdiği akın
lardan birinde Pamir'in güneyinde Türk
ler'in yaşadığı dağlık bölgeye (Eşe! dağ
ları) girdi. Burada etrafı sarılınca bera
berinde bulunan Mühelleb b. Ebu Sufre 
Türkler'in ileri gelenlerinden birini esir 
alarak çıkış yolunu göstermesini istedi. 
Hakem, esirin verdiği bilgi üzerine bir 
gece çıkış yollarından biri istikametinde 
yol boyunca ateşler yaktırıp hayvanları o 
tarafa sürdü. Bunu gören Türkler Arap 
ordularının o yönde çekilmekte oldukla
rını sanarak oraya yönelince Hakem or
dusunu kurtardı. Ziyad ile Hakem ara
sında yapılan fetih planına göre başlatı
lan akınlar sonunda Ceyhun nehrinin 
ötesinde Çaganiyan'a kadar olan Türk 
toprakları fethedildi. Savaşlarda büyük 
ganimetler elde eden Hakem, Ziyad'dan 
ganimet malının tamamının Halife Mua
viye'ye gönderilmesi yolunda bir mektup 
aldı. Allah'ın ganimetler konusundaki 
emrini valinin emrinden önce okuduğu
nu, bu sebeple mektubun gereğini yeri
ne getiremeyeceğini Ziyad'a bildirdi ve 
savaşçıların payına düşen miktarı taksim 
etti. Fakat halifenin emrine karşı çıktığı 
için aziedilerek elleri kolları bağlı bir 
şekilde hapse atıldı. Hakem öleceği sıra
da, kıyamet gününde Muaviye'den he
sap sormak için bağlı olarak defnedilme
sini istedi ve Merv'de 50 (670) yılında ve
fat etti. Onun 45 (665) veya 51 (671) yı
lında öldüğü de kaydedilmektedir. Meza
rı, Merv'de Tennurkeran mevkiinde sa
habi Büreyde b. Husayb ei-Esleml'nin 
kabri yanındadır. 

Hakem b. Amr Maveraünnehir'de na
maz kıldıran ilk şahıs olarak zikredilir. 
Onun Hz. Peygamber'den rivayet ettiği 
hadisler Şal).il).-i Müslim dışında Kü
tüb-i Sitte'de yer almış olup Ebü'ş-Şa'sa 
Cabir b. Zeyd, Hasan-ı Basri, Abdullah b. 
Sarnit ve Muhammed b. Slrin gibi tabii
ler ondan rivayette bulunmuşlardır. 

HAKEM b. EBÜ'I-AS 
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HAKEM b. EBÜ'I-AS 

(..,..wı.s.l<.)! ~~ ) 

Ebu Mervan el-Hakem b. Ebi'I-As 
b. Ümeyye el-Ümevi 

(ö . 31/651) 

Hz. Peygamber'in 
Taif'e sürgüne gönderdiği sahabi. 

L _j 

Hz. Osman'ın amcası, Ebu Süfyan'ın 
amcasının oğlu, Emevi Halifesi ı. Mer
van'ın babasıdır. İslamiyet'i kabul etme
den önce Resfilullah'a eziyet edenler ara
sında zikredilen Hakem Mekke'nin fethi 
sırasında müslüman oldu. Daha sonra 
Medine'ye giderek orada bir müddet 
kaldı. Bu süre içerisinde Hz. Peygamber'i 
üzecek bazı davranışlarda bulundu. 
ResGl-i Ekrem'in yürüyüşünü ve hare
ketlerini alaylı şekilde taklide yeltendiği, 
kapısını dinlediği ve Hz. Peygamber'in 
müşrikler hakkında bazı sahabilere ver
diği özel bilgileri efrafa yaydığı rivayet 
edilmektedir. Bunun üzerine Resul-i Ek
rem onu Taife sürdü. 

Hakem'in Taifteki sürgün hayatı Hz. 
Peygamber'in vefatma kadar devam et
ti. Halife Ebu Bekir'e ve ardından Hz. 
ömer'e Hakem'i Medine'ye getirtıneleri 
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