
vinl'nin 'Aca'ibü '1-ma]]JQ~iit, Aşarü '1-
bilad ve a]]bdrü'1-'ibdd, ibnü'I-Belhi'
nin Farsname adlı eserlerinden ve bir
çoğu günümüze ulaşmayan çeşitli kay
naklardan faydalanmış. ayrıca derlediği 
bilgilere önemli ilaveler yapmıştır. Kitap
ta. ithantılar devrinde iran'daki siyasi tak
simat ve eyaletlerden toplanan vergiler 
hakkında da geniş bilgiler bulunmakta
dır. Nüzhetü'1-~ulılb kozmografya hak
kında bir giriş, üç esas bölüm (makale) 
ve bir hatimeden oluşur. Birinci bölümde 
mineraller, botanik ve zoolojiyle ilgili bil
giler verilmekte, ikinci bölümde insanın 
vücut yapısı, ahlaki vasıfları ve melekele
rinden bahsedilmektedir. Üçüncü bölüm 
coğrafyaya ayrılmış olup dört kısımdan 
oluşmaktadır. Orüinal bilgiler ihtiva eden 
birinci kısımda Mekke, Medine, Kudüs ve 
Mescid-i Aksa; ikinci kısımda iran'ın ma
liyesi, coğrafyası, eyalet, vilayet, kaza, na
hiye ve köyleri, yol ve menzilleriyle dağla
rı, nehirleri. deniz ve gölleri, maden ve 
mineralleri; üçüncü bölümde komşu ül
keler, son bölümde de diğer bazı ülkele
rin coğrafi durumu incelenmektedir. iı
hanlılar hakkında verilen bilgiler tama
men devletin resmi vesikalarına dayan
maktadır; Selçuklular hakkındaki bilgiler 
ise Risa1e-i Me1ikşahi ve Risa1etü 's
Senceriyye gibi günümüze intikal et
meyen kitaplardan alınmıştır (İA, VII. s. 
188). Hatimesinde dünyadaki tuhaf ve 
garip şeylere de (acaibü 'l-mahlOkat) yer 
verilen eser tarihi coğrafya ve sosyal ta
rih açısından önemli bir kaynaktır. Özel
likle 1 336 yılı ithantı bütçesinden bahse
dilirken anlatılanlar, Anadolu'da hangi vi
layet ve şehirlerin fiilen Moğollar'a tabi 
olduğunu göstermesi bakımından büyük 
değer taşımaktadır. ithantılar devrinde 
iran'ın beşeri coğrafyası, idari teşkilatı, 
ticari ve iktisadi hayatı için yegane kay
nak olan Nüzhetü'1-~ulr1b'un tamamı ilk 
defa Melikü'l-küttab Mirza Muhammed 
Şirazi tarafından neşredilmiş ( Bombay 
131 ı). C. Schefer de Irak-ı Arab, Irak-ı 
Acem, Azerbaycan, Mugan, Arran, Şirvan 
ve Gürcistan'la ilgili kısmını Nizamül
mülk'ün Siyasetname'sinin zeytinde ya
yımlamıştır ( Supplement au Siassetna
meh, Paris 1897, s. 141-230). Daha sonra 
Guy le Strange eserin coğrafya kısmının 
tenkitli neşrini yapmış (E. J. W. Gibb Me
morial Series, nr. XXIII/I. Le iden -Lon
don 1915; Tahran 1362; Frankfurt 1993) 

ve arkasından da ingilizce'ye çevirmiştir 
(aynı seri. nr. XXIII/2 119191; Frankfurt 
1993). Bundan başka kitabın tamamı De
bir-i Siyaki (Tahran 1336 hş . ), zoolojiye 
ait kısmı ise ingilizce tercümesiyle birlik-

Hamdullah ei -Müstevfi'nin Zafername adlı eserinin 

ilk sayfası (TİEM , nr. 204 1) 

te John Stephenson tarafından yayımlan

mıştır (London 1928) . 
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HAMDÜN ei -KASSAR 

HAMDÜN el-KASSAA 
(.)~fi.J_,~ı 

Ebu Salih Hamdün b. Ahmed 
b. Umare en-NisabCırl 

(ö. 271/884) 

Mutasavvıf, 
Melametiyye akımının 

ilk temsilcisi. 
~ 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kaynaklardan dini tahsilini Horasan böl
gesinde tamamladığı, Süfyan es-Sevri 
mezhebine bağlı olduğu , hadis öğrendiği 
ve rivayet ettiği anlaşılmaktadır (Zehe
bl, XIII, 51 ). Hücviri. onun fıkıh ve hadis
te en yüksek dereceye ulaştığını bildirir 
(Keşfü'l-mahcO.b, s. 226). Daha sonraki 
yıllarda tasawufa ilgi duydu. Ali en-Nas
rabadi ve Selm b. Hasan el-BarGsi'nin 
sohbetlerine katıldı. HamdGn'u Melami 
fikirlere yönlendiren sOfi EbO Türab en
Nahşebi (ö. 245/859) olmuştur. EbO Ha
tim ei-Attar ve Hatim ei-Esam'dan feyiz 
alan E bO Tü rab sütilere has şekil ve kıya
fetlere ilk karşı çıkanlardandır. "Kim hır
ka giyerse. kim hankaha gidip oturursa 
dilencilikyapıyor demektir" sözü bu alan
da söylenen en eski sözlerden biridir. Ze
hebi, HamdOn'un kabrinin Nişabur yakı
nındaki Hire'de bulunduğunu, Sütemi'
nin onun hakkında bir menakıbname yaz
dığın ı kaydeder (A'Uimü'n-nübelti', Xlll, 
51 ). 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren tasawufı ha
yatta şekil ve merasirnin fazla itibar gör
meye başlaması, ihlas ve öze önem ve
ren bu harekette bir sapma olarak de
ğerlendirildi ve şekilciliğe şiddetle tepki 
gösteren yeni bir akımın doğmasına yol 
açtı. Melamiyye veya Melametiyye adını 
alan bu akımın ilk temsilcisi HamdOn ei
Kassar'a göre "kınayanın kınamasından 
korkmama" (b k. el-Maide 5/54) esasına 

dayanan melamet selameti terketmek
tir. Onun özellikle üzerinde durduğu ko
nular ihlas, tevazu, nefsin arzularına kar
şı çıkmak ve hayattan kopmadan çalışıp 
çabalamaktır. Nefsin arzularına karşı ko
yabilmenin en emin yollarından biri yük
sek duygu ve davranışları gizli tutmak. 
günah ve kusurları ise insanlardan gizle
memektir. Melamet yolunun çetin oldu
ğunu, bu yolun gereklerini herkesin yeri
ne getiremeyeceğini belirten HamdOn ei
Kassar. Melametiler'in Mürcie kadar Al
lah'ın rahmet ve merhametinden ümitli. 
Mu'tezile kadar da azabından endişeli ol
ması gerektiğini söyler (Süleml, Taba~at, 
s. 129; EbO_Nuaym, X, 231 ). Müridi Ab-
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dullah b. Muhammed b. Münazil'e hiçbir 
dünyevi sebepten dolayı kızmamasını tav
siye eden Hamdun, kürsülerden büyük 
kalabalıklara hitap etmenin insanın kibir 
duygusuna kapılmasına sebep olabile
ceğini belirtmiş ve bu yüzden kendisine 
teklif edilen vaizlik görevini kabul etme
miştir (Süleml, Tabakat, s. 126; Hücvlrl, 
s. 226) . Zühdü, "AIIah 'ın teminatı altında 

olana güvenip huzur ve sükun içinde ol
maktır" şeklinde tarif etmiş, bunun ya
nında herkesin basit de olsa bir işte ça
lışmasını şart koşmuştur. 

Ebu Nuaym'ın naklettiğine göre Ham
dun ei-Kassar selefe ve döneminin alim
lerine saygı duymuş, dostlarını onların 

sohbetlerine katılmaya teşvik etmiş ; el
biselerinin huşu, süslerinin vera', ziynet
lerinin haşyet, sözlerinin zikrullah, sus
malarının tefekkür olduğunu söylemiştir 
(fjilye, X, 232 ). 

Hamdun ei-Kassar tevazuu, bir insa
nın dünyada ve ahirette hiçbir kimsenin 
kendisine muhtaç olmadığını düşünme
si. tevekkülü de Allah'a sımsıkı bağlan
ma olarak tarif etmiş, ancak kendisinde 
tevekkül hakkında konuşma ehliyeti gör
memiştir (Kuşeyrl. s. 307, 375) . Sabırsız

lığı da musibet ve sıkıntılardan dolayı bir 
bakıma Allah'ı itharn etmek şeklinde de
ğerlendirmiştir (Sülem!, Tabakat. s. 128; 
Ebu Nuaym, X, 23 ı) . "Bir sarhoş gördü
ğün zaman hemen kendine gel, kendi 
günahlarını hatırla, o sarhoşu kınayarak 
yeni bir günah işleme" ikazında bulun
muş; kendisini tenkit eden bir kişiye de, 
"Ne yaparsan yap benim kendimi eleştir

diğim kadar beni eleştiremezsin" demiş

tir (Ebu Nuaym, X, 232; ibnü'l-Cevzi, Şı
fatü 'ş-şa{ve, V, ı 22). Bir mahlukun başka 
bir mahluktan yardım istemesini hapis
te olan bir kimsenin hapis arkadaşından 
yardım dilernesine benzeten Hamdun ei
Kassar (Süleml. Tabakat, s. 126), "Hak
kın seni bilmesi halkın bilmesinden daha 
önemlidir" diyerek kusurları gizlemenin 
anlamsızlığına işaret etmiştir (Hücv!ri, 
s. 292) . Kendi nefsini Firavun'un nefsin
den daha üstün görmediğini söylemiş. 

nefıs eğitiminde Hz. Yusuf'un. "Muhak
kak ki nefıs kötülüğü emreder" (Yusuf 
12/5 3) sözüne atıfta bulunarak bu pey
gamberin başlı başına bir "ayet" olduğu
nu ifade etmiştir. 

Tasawufi hal ve makamları değerleri 
bakımından derecelendirmede diğer ba
zı sufilerden farklı düşünen Hamdun ei
Kassar, huzurun gaybetten daha üstün 
olduğunu belirten görüşüyle Haris el-
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Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadl. Sehl b. Ab
dullah et-Tüsteri ile aynı safta yer alır
ken Hallac-ı Mansur, Şi bii ve İbn Ata'dan 
ayrılmıştır (a.g.e., s. 342). Diğer bir görüş 
farklılığı da velinin masum ve mahfuz 
oluşu meselesiyle ilgilidir. Hakim et-Tir
mizi ve Cüneyd'in de aralarında bulundu
ğu bir grup sufi, velinin günah işlemek

ten değil küfür ve şirkten mahfuz oldu
ğunu ileri sürerken Hamdun el-Kassar'ın 

da içinde yer aldığı bazı sufıler, "Velayet
te taata devam etmek şarttır, aksi halde 
günahlar veliyi velayet makamından dü
şürür" demişlerdir (a.g. e., a.y.). 

Hamdun ei-Kassar'ın düşünceleri ve 
yorumları kısa sürede Nişabur ve Hora
san sınırlarını aşarak başka bölgelerde 
yaşayan sufılerin de takdirini kazanmış
tır. Onun hakkında söylenen sözlerin en 
meşhuru C üneyd-i Bağdadi'ye nisbet edi
len, "Hz. Muhammed'den sonra peygam
ber gelseydi Hamdun el-Kassar olurdu" 
sözüdür (Herevl, s. 121 ; Ali Şir Nevaı . 

S . 40) . 

Hamdun ei-Kassar ile başlayan Mela
metiyye anlayışı lehinde ve aleyhinde ile
ri sürülen görüşlerle bugüne ulaşmıştır. 
Özellikle "iyilikleri gizleyip kötülükleri açı
ğa vurmak" ilkesi alimlerce tenkit edildi
ği gibi bazı sufıler de bu an layışı pek be
nimsememişlerdir. 

Kelabazi et-Ta'arrufta. Serrac el -Lü
ma'da Hamdun ei-Kassar'a yer verme
dikleri gibi Melametiyye'den de söz etme
mişlerdir. Kuşeyri er-Risale'sinde Ham
dun'u tanıtırken Melametiyye'nin Nişa
bur'da onun vasıtasıyla yayıldığını söyle
mekle yetinmiştir. Kuşeyri ile çağdaş olan 
Hücviri eserinde Melametiyye'ye geniş yer 
vermiş ve Hamdun ei-Kassar'ı melamet 
ehlinin önderi olarak tanıtmıştır (Keşfü 'L

mahcüb, s . 292) . 'Avarifü'l-ma'arif'in 
sekizinci babını Melametiyye'ye ayıran 
Sühreverdi ise Hamdun el-Kassar'ın adı

nı anmamış. "Sufı mi üstündür Melami 
mi" tartışmasında birinci görüşü tercih 
etmiştir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl el-Fü
taJ:ıQtü'l-Mekkiyye'nin 309. babında Me
lametiyye'yi anlatırken bu makamın Hz. 
Peygamber ve sıddikların makamı oldu
ğunu , bu dereceye Hamdun ei-Kassar. 
Ebu Said ei-Harraz ve Bayezid-i Bistami'
nin ulaştığını söyler. 

Abdullah b. Muhammed b. Münazil, 
Mahffız b. Muhammed, Ebu Ali es-Seka
rı. İbrahim ei-Kannad, Ebu Amr b. Nü
ceyd Hamdun'un en meşhur takipçileri
dir. Melamet ehlinin öncülerinden olan 
çağdaşı Ebu Hafs en-Nisabüri ibadet ve 

mücahedenin faydalarından bahsedip 
müridierini iyi işlere özendirirken Ham
dün tam aksine müridierin şımarmama
ları için onları amel ve ibadetlerdeki ku
surlarını görmeye çağırmış, bu yolun ön
cüleri arasında yer alan Ebü Osman ise 
bu iki yolu birleştirmeye çalışmıştır (Sü
leml. Uşülü'L-Melametiyye, s. 145). Me
lameti tavır Türk tasawufunda Hacı Bay
ram-ı Veli ve Dede Ömer Sikkini tarafın
dan sürdürülmüştür. 
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HAMELE-i ARŞ 

( -.,;._rif 4.Lc.> ) 

Arşı taşımakla görevli 
meleklere verilen ad 

L 
(bk. MELEK). 

_j 

r 
HAMELE-i KUR' AN ı 

(bk. HAFIZ). 
L _j 

r A ı 
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HAMEVI, Ahmed b. Muhammed 
(ı..s~l ~lo)-! ..~.<ı.>i) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed el-Haseni 

(ei-Hüseyni) el-Hamevi el-Mısn 
(ö . 1098/1687) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Hama asıllı olduğu için Hamevi, Mısır'da 
yetiştiği için Mısrl nisbeleriyle anılır. Ka
hire'de NCıreddin ei-Uchürl, İbn Allan, 


