
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). 
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li SELMAN BAŞARAN 

HAKEM b. KEYSAN 
( üı...f.,)! ~' ) 

(ö. 4/625) 

Bi'rimafine'de 
şehid olan sahabilerden. 
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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-

176 

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. 
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Iii MEHMET ALi KAPAR 

HAKEM b. UKKAşE 
( ~~.,)!~) 

(ö. 467 /1075) 

Endülüs'ün 
meşhur kumandan ve valilerinden. 
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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. 
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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 
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her iki tarafı da Kur'an'ın hakemliğini 
kabule çağırmasıyla başlayan olay 
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(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). 
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