
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. 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hayyan. el-Muktebes: 'ahdü 'l-f:lakem el
Müstanşır-Billah (nşr A. A. el-Hacci). Beyrut 
ı 965; Humeycfı, Cefvetü 'l-muktebis, Kahire 
ı 386/1966, s. ı 3- ı 6; Dabbi, Bugyetü 'l-mülte
mis, Kahire ı967, s. 18-2ı; Abdülvahid ei-Mer
raküşi, el-Mu'cib fi tel/:ıişi atıbari'l-Magrib (nşr. 
M. Said el-Uryan-Muhammed el-Arabi), Darül
beyza ı978, s. 42-45; İbnü'I-Ebbar, el-Hulle
tü's-siyera' (nşr. Hüseyin MOnis). Kahire ı963, 
1, 200 vd.; İbn Said ei-Mağribi, el-Mugrib, 1, 
ı8ı-ı83, ı84-ı87, 200, 207, 2ı4, 256; İbn 
İzari. el-Beyanü'l-mugrib, ll, 233-253; İbnü'I

Hatib. A'malü'l-a'lam (nşr. E. Levi-Provençal). 
Beyrut ı956, s. 4ı vd.; a.mlf., el-if:ıata, 1, 478-
479; ll , ıo3; İbn Haldun. el-'iber, IV, ı44 vd.; 
Dozy, Spanlsh Islam, s. 438, 448-456, 466-
467, 496; M. Abdullah İnan.Devletü 'l-islam fi'l
Endelüs, Kahire ı969 , 1/2, s . 482-5ı6; Abdüla
ziz Atik. el-Edebü'l-'Arabi fi'l-Endelüs, Beyrut 
ı 976, s. 82-86; M. O. Jimenez. Al Hakam Al 
Mustansır B illa h, Cordoba ı 976; Cebrail Süley
man CebbQr, el-MülCıkü'ş-şu'ara', Beyrut ı4oı; 
ı98ı, s. 232-233; Abdülmecid Na'nai, Tari
l]u 'd-devleti'l-Emeviyye fi'l-Endelüs, Beyrut, 
ts. (Darü'n-Nahdati'l-Arabiyye). s. 385-4ı3; Ah
med Fikri, J<:urtuba fi'l-'aşri'l-islami, İskende
riye ı 983, s. 94-98; Abdülaziz Salim, J<:urtuba 
f:ıti.çlıratü 'l-l]ilti.fe fi'l-Endelüs, İskenderiye ı 984, 
s . 338, 346; Zirikli, el-A'lam (Fethullah). ll, 267; 
E. Levi-Provençal, Espana Musulmana, Madrid 
ı987 , IV, 369-397; Vail Ebu Salih, "Cühüdü'l
I:Iakem el-Müstanşır fı te~avvuri'I-J:ıareketi'l
'ilmiyye fi'l-Endelüs", Mecelle Dirasat Ende
lüsiyye, VI, Tunus ı4ı 1/199ı, s. 27-44; M. 
Schmitz, "Hakem", iA, v;ı, s. ıoo; A. Huici Mi
randa, "al-I:Iakam II", EJ2 (ing.), lll, 74-75. 
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~ MEHMET ÖZDEMİR 

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 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, V, 66-67; İbn Sa'd, et-Tabakat, VII, 
28-29, 366;Yahya b. Main, et-Tarif], ll, ı26;Ha
life b. Hayyat. et-Tarif], s. 2 ı ı; İbn Habib. el
Muf:ıabber, s. 295; Fesevi, el-Ma'rife ve't-taril], 
lll, 25; Belazüri, el-Büldan ve fütaf:ıuhti. ve af:ı
kamühti. (nşr. Süheyl Zekkar). Beyrut ı 992, s . 
454; Taberi, TMtı (Ebü'l-Fazl). V, 225-226, 229, 
250-252, 285; İbn A'sem el-KOfi. el-Fütal;ı (nşr 
Süheyl Zekkar). Beyrut ı 992, II, 32-33; İbn Ebü 
Hatim. el-Cert:ı ve't-ta'dll, lll, ı ı9; İbn Hibban, 
Meşahir, s. 60; Taberani. el-Mu'cemCı '1-kebir 
(nşr. Harndi Abdülmecid es-Selefl), Kahire 1405/ 
ı984, lll, 209-2ı2; Hakim. el-Müstedrek, lll, 
44ı-442; İbn Hazm. Cemhere, s. 186; Ebu Ca'
fer et-TCısi, Rlcalü 't-TCısi (nşr. M. Sadık Bahrü
lu!Om), Kum ı38ı;ı961, s. ı8; İbn Abdülber, 
el-istfab, ı, 356-358; İbn Maküla, el-ikmal, VII, 
223; Sem'ani, el-Ensab, IX, ı65-ı66; İbnü'I
Cevzi, el-Munta?am, V, 213, 229-230, 233; Ya
kut, Mu'cemü'l-büldan, II, ı4ı; IV, 23, 218; İb
nü'I-Esir, Üsdü 'l-gabe, ll, 40, 45-46, 94; IV, 45-
46; a.mlf., el-Kamil, lll, 452, 455-456, 470, 
489; Mizzl. Tehfibü '/-Kemal, VII, 124-129; a.mlf., 
Tut:ıfetü '/-eşraf bi-ma'rifetl'l-etraf (nşr. Abdüs
samed Şerefeddin). Haydarabad ı40ı/1981, 

lll, 72; Zehebi. A'lamü'n-nübela', ll, 474-477; 
a.mlf .. Taril]u'l-islam : sene 41-60, s. 41-42; 
a.mlf., Tecridü esma'i'ş-şaf:ıabe, Haydarabad 
ı315,1, ı36; Safedi. el-Va{i,XIIl, ı ı o; Heysemi, 
Mecma'u'z-zeva'ld, IX, 4ıO; İbn Hacer, el-işa
be, ı, 346-347,485, 498; a.mlf., Teh?ibü't-Teh
?ib, ll, 436-437; Zirikli. el-A'lam, II, 296; Namık 
Kemal. Büyük islam Tarihi, İstanbul ı975, s. 
ı 71. 

li] MEHMET ALi SöNMEZ 

r 
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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HAKEM b. EBÜ'I-AS 

yolunda tekiifte bulunuyduysa da ResG
Iullah'ın sürgüne gönderdiği bir kimseyi 
geri getiremeyeceklerini söyleyerek ka
bul etmediler. Fakat Hz. Osman halife 
olunca amcasını Taiften Medine'ye ça
ğırdı ve ayrıca kendisine 100.000 dirhem 
verdi. Hakem'i geri çağırmasının yanlış 
bir davranış olduğu söylenince de Pey
gamber hayatta iken amcasının geri ge
tirilmesi hususunda ondan söz aldığını 
ileri sürdü. Hz. Osman'ın bu tutumunun, 
daha sonra kendisine karşı gerçekleştiri
lecek ayaklanmanın sebeplerinden birini 
teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Hakem, Hz. Osman'a karşı başlatılan 
isyandan birkaç ay önce Medine'de öldü. 
Onun vefat tarihi 32 (652) olarak da kay
dedilmektedir (İbn Hacer, el-İşabe, I, 346). 
Hz. Osman, Hakem'in ölümünden sonra 
mezarını üzerine bir mahfaza örterek 
koruma altına almıştır. 

ResGl-i Ekrem'in sohbetinden gereği 
gibi faydalanamadığı bildirilen Hakem ve 
soyu aleyhinde Hz. Peygamber'den ve 
sahabilerden sahih olmadığı belirtilen 
pek çok haber nakledilmiştir (bk. Heyse
ml, V, 241-244; İbn Hacer. el-Metalibü'l
'aliye, ıv. 329-332). 

BiBLiYOGRAFYA : 

İbn İshak, es-Slre, s. ·125-126; Wıkıdi, el-Me
gazl, ll, 594, 846; İbn : Sa'd, et-Tabak:at, V, 447; 
Yahyi! b. Main, et-Tarll]., ll, 124; Cahiz. el-Bur
şan ue'l-'urcan (nşr. M. Mursl el-Havl!). Beyrut 
1407/1987, s. 69, 275,276, 362; İbn Kuteybe, 
el-Ma'arif (Ukkaşe). s: 194, 353, 576; Taberi, 
Tarfl]. (Ebü'l-Fazl). X, 58; İbn Ebu Hatim, el-Cerf:ı 
ve't-ta'dfl, lll, 20; İbn Abdülber. el-istf'ab (Bica
vl), 1, 359-360; İbnü'l-Es!r, Üsdü'l-gabe, ll, 37-
38; Zehebi, el-'iber, ı, 23; a.mlf., A'liimü'n'nübe
la', ll, ı 07-1 08; a.mlf .. Tarli)u 'i-islam: 'Ahdü '1-
l].ule{a'i'r-raşidfn, s. 365-368; a,mlf., Tecrldü 
esma'i'ş-şa/:ıiibe, HaydarabM 1315, I, 135; 
Heysemi, Mecma'u 'z-zeua'id, V, 241-244; İbn 
Hacer. Fet/:ıu'l-barf, Beyrut 1988, XIII, 9; a.mlf., 
el-işabe, ı, 345-346; a.mlf., el-Metalibü'l-'ali
ye, IV, 329-332; Abdüsselam Harun, Teh?fbü 
Sfretiibn Hişam, Kahire 1402/1982, s. 79 . 
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li SELMAN BAŞARAN 

HAKEM b. KEYSAN 
( üı...f.,)! ~' ) 

(ö. 4/625) 

Bi'rimafine'de 
şehid olan sahabilerden. 

-, 

_j 

Ebu Cehil'in babası Hişam b. Mugire 
el-MahzOml'nin kölesidir. 2. yılın Receb 
ayında (Ocak 624) Abdullah b. Cahş ida
resinde gönderilen bir müfreze Batn~ı 
Nahle'ye ulaşıp orada beklerken Amr b. 
Hadraml, Osman b. Abdullah, Nevfel b. 
Abdullah ve Hakem b. Keysan'ın bulun-
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duğu bir Kureyş kervanının Taif'ten dön
mekte olduğunu farketti. Sahabiler, ha
ram ayların son gününde bulunmaları se
bebiyle kervana h ücum edip etmemekte 
tereddüt gösterdiler. Ancak bir gün son
ra kervanın Mekke haremine gireceğini 
ve yeni bir yasağın başiayacağını düşü
nerekAbdullah b. Cahş'ın emriyle kerva
na saldırdılar. Vakıd b. Abdullah kafilenin 
başkanı Amr b. Hadrami'yi öldürdü. Se
riyyede bulunan diğer sahabiler, kaçmak
ta olan Osman b. Abdullah b. Mugire ile 
Hakem b. Keysan'ı yakalayıp Medine'ye 
götürdüler. Hakem'in müslüman olma
sını isteyen ResGI-i Ekrem onu ısrarla İs
Iam'a davet ediyor. Hz. ömer ise boynu
nun vurulmasını teklif ediyordu. Sonun
da Müslümanlığı kabul eden Hakem 4. 
yılın Safer ayında (Temmuz 625) Bi'rima
One'de şehid oldu. ResOiullah'a onun öldü
rülmesini teklif eden Hz. Ömer'in bu dav
ranışından dolayı pişman olduğu ve çok 
üzüldüğü rivayet edilir. Hakem b. Key
san. İslam tarihindeki ilk seriyyede ele 
geçirilen ve müslüman olan ilk esirdir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müslim. "Mesacid", 297; Vakıdi, el-Megazf, 
Beyrut 1984, I, 15-16; İbn Hişam, es-Sfre, ll, 
252, 255; İbn Sa'd, et-Tabak:at, ll, ı 0-11, 51-
53; IV, 137-ı38; Belazüri. Ensab, ı, 372, 382; 
Taberi, Tarfl]. (Ebü'l-Fazl). ll, 410-411, 545-546; 
İbnü'I-Esir. el-Kamil, Beyrut 1965, ll, 113-114, 
171-i72; a.mlf., Üsdü'l-gabe, ll, 41; İbn Kay
yim el-Cevziyye, Zadü'l-me'ad, Kahire 1970, If, 
94; İbn Hacer. el-işabe, ı, 347. 

Iii MEHMET ALi KAPAR 

HAKEM b. UKKAşE 
( ~~.,)!~) 

(ö. 467 /1075) 

Endülüs'ün 
meşhur kumandan ve valilerinden. 

L ~ 

İspanyol asıllı mühtedilerden olan (mü
velledOn) Hakem b. Ukkaşe Kurtuba'da 
doğup büyümüştür. Endülüs Emevi Dev
Ieti'nin yıkılınası üzerine Kurtuba'da ku
rulan Cehver!Ier Devleti'nin veziri İbnü's
Sekk~:i'nın yardımcılığını yaptı. İbnü's-Sek
ka'nın 4SS'te ( 1 063) öldürülmesinin ar
dından yakalanarak hapse atıldı. Ancak 
çok geçmeden hapisten kurtuldu ve Tu
leytula'ya hükmeden Zünnüniler'e sığın
dı . Hanedanın emiri Me'mün (Yahya b. is
mail), onun cesur kişiliğinden ve Kurtuba 
halkını tanımasından faydalanarak Ab
badller'in elinde bulunan Kurtuba'yı zap
tetmesi için şehir yakınındaki kalelerden 
birini kendisine ikta etti. Hakem. civar
dan topladığı kişilerle kalede durumunu 

sağlamlaştırdıktan sonra şehir halkının 
bir kısmının da desteğiyle bir gece gizlice 
Kurtuba'ya girmeyi başardı. Abbadller 
adına şehri idare eden Siracüddevle Ab
bad b. Muhammed'i ve kumandan İbn 
Martin'i öldürterek şehrin tamamına ha
kim oldu. Kurtubalılar'ı da Me'mOn'a bi
at etmeye çağırdı. Bu sırada Belensiye'
de (Valencia) bulunan Me'mün Kurtuba'
nın ele geçirildiğini haber alınca oraya 
hareket etti ve kalabalık bir merasim 
alayı eşliğinde şehre girdi (467/1075). 

Me'mOn kısa bir süre sonra vefat edin
ce yerine geçen oğlu Yahya el-Kadir Kur
tuba'nın idaresini Hakem b. Ukkaşe'ye 
bıraktı. Diğer taraftan Kurtubalılar'ın bir 
kısmı şehrin tekrar Abbadller'in eline 
geçmesini istedikleri için Abbadi Emiri 
Mu'temid-Alellah'a haber göndermişler
di. Bunun üzerine Mu'temid Kurtuba'yı 
muhasara altına aldı; mukavemet ede
meyeceğini anlayan Hakem b. Ukkaşe 

şehirden kaçmak zorunda kaldı. Ancak 
çok geçmeden bir yahudi tarafından ya
kalanarak öldürüldü (29 Zilhicce 467/15 
Ağustos 1075). Hakem b. Ukkaşe'nin iyi 
bir şair olan oğlu Hariz (Hureyz) ise Tuley
tula'ya kaçınayı başardı ve ZünnOniler'
den Yahya el-Kadir b. Me'mün tarafın
dan Rabah Kalesi'ne vali tayin edildi. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn izari, el-Beyanü '1-mugrib,H, ı 61; İbnü'I
Hatib, A'malü'l-a'liim (iışr. E. Levi-Provençal). 
Beyrut 1956, s. ı 58-159; İbn Haldun, el-'iber, IV, 
161; M. Abdullah inan. Düuelü't-taua'i{, Kahire 
1969, s. 103-104; Ahmed Fikri, Kurtuba fi'l-'aş
ri'L-isliimf, İskenderiye 1983, s. 131-132; Sey
yid Abdülaziz Salim, Kurtuba /:ıac;iıratü '1-l].ilii{e 
fi'l-Endelüs, İskenderiye 1984, s. 138-139; A. 
Huici Miranda, "al-I:Iakam b. CUkka§.ha", EP 
(İng.).III, 73. 

Iii MEHMET ÖZDEMİR 

HAKEM V AK' ASI 

Sıffin Savaşı'nda (37 /658) 
Muaviye'nin ordusu 
yenilmek üzere iken 

Amr b . As'ın Mushaf sayfalarını 
mızraklara taktırarak 

ı 

her iki tarafı da Kur'an'ın hakemliğini 
kabule çağırmasıyla başlayan olay 

L 

L 

(bk. SIFFIN SAVAŞI). 

HAKEMİYYE 
(~1) 

Şii alimlerinden 
Hişam b. Hakem'in 
(ö. ı 79/795-96 [?]) 

görüşlerini benimseyen 
ve Hişamiyye diye de anılan Şii grup 

(bk. HişAM b. HAKEM). 

~ 

ı 
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