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Han Sarayı ' nın 

Harem kısmı
Bahçesaray 1 
Kırım 

HANBAUK 

Büyük Moğol İmparatorluğu'nun 
1264-1368 yıllan arasındaki 

başşehri. 
_j 

1260'ta büyük kağan ilan edilen ve ar
kasından Sung hanedanını yıkarak Kuzey 
Çin topraklarını ele geçiren Kubilay Han 
1264 yılında idare merkezini, kendileri
nin Hanbalık(han şehri) dedikleri Çin hü
kümdarlarının oturduğu Chung-tu'ya (is
lam kaynaklarında Çünkdü l.9..u;:;~ 1, Pe
kin) nakletti. Burada üç yıl oturduktan 
sonra şehrin kuzeydoğusunda yeni bir 
şehir kurdurdu ve buna Yeni Hanbalık 
(Çin kaynaklarında Ta-tu "büyük saray", 
Avrupa kaynaklarında "Tatar şehri") de
nildi. Şehrin kurulmasında iki ünlü müs
lüman mimar görev almış, Orta Asyalı ol
duğu sanılan İhtiyarüddin adlı bir diğer 
müslüman da sarayın inşasında ustaba
şılık yapmıştı. Kubilay Han, Tsia-tung 
(ZeytGn) gibi önemli şehirlerden Hanba
lık'a kadar uzanan ve "imparator kanal
ları" denilen, gemilerle yolculuk yapma
ya ve yük taşımaya uygun geniş kanallar 
açtırmıştı. İbn Battfıta 134S'te Hanba
lık'a gemiyle gittiğini ve dünyanın en bü
yük şehirlerinden biri olarak nitelendirdi
ği bu şehrin planının Çin şehirlerinden 
farklı olduğunu kaydeder (Rif:ıle, s. 642). 
Marea Polo (ö. 1324) ve diğer Batılı sey
yahlar da şehrin yapısından ve planının 
düzgünlüğünden bahsetmişlerdir. 

Tam bir kare biçiminde olan şehrin et
rafını uzunluğu 40 kilometreye yaklaşan 
surlar çeviriyordu. Birbirini dik açı ile ke
sen düzgün sokakların her iki tarafında 
çeşitli malların satıldığı dükkanlar ve tez
gahlar bulunmaktaydı. Sokakların arasın
da kalan kare alanlarda bir ev, avlu ve bir 
bahçe yer alıyordu. Kare planlı şehrin et
rafını çeviren surların her yönde üçer adet 

olmak üzere toplam on iki kapısı vardı. 
Köşelerde ve kapıların üzerinde birer burç 
bulunuyor ve bunlarda şehrin korunması 
için kullanılan silahlar saklanıyordu; kapı
larda da çok sayıda asker nöbet bekliyor
du. Kubilay Han burada, Çinli ve müslü
man alimler tarafından idare edilen iki 
de rasathane yaptırmıştı. Marea Palo'
nun bildirdiğine göre şehirde 1.1 00.000 
kişi yaşıyor ve sur kapılarından içeri gün
de 1000 araba yükü ham ipek giriyordu. 
Batılı ziyaretçilerden rahip Odoric de Por
denone de (ö. ı 33 ı) bu şehrin planının 
güzelliğini anlatır. 

Moğollar'ın Hanbalık'ı başşehir yapma
sının sebebi Çin'in tamamını ele geçir
meyi ideal edinmeleri. mevkiin Moğolis
tan'a yakınlığı ve belki de daha önce M o
ğal asıllı Liao Devleti zamanında önem ka
zanmış olmasıdır. Kubilay Han balık' ı mu
azzam bir idare merkezi haline getirme
yi planlamış ve bunu Çin'in o zamana ka
dar görmediği biçimde büyük bir ihtişam
la başarmıştı. Buna rağmen kendisi yal
nız kışın burada oturur, yazları 250 km. 
kuzeydeki Dolon-nor bölgesinde bulunan 
yazlık sarayında geçirirdi. 

Hanbalık şehrinin kuzeyinde, ahalisi Ba
tı Türkistan'daki Semerkant yöresinden 
geldiği için bu adla anılan müslüman göç
menlerin kurduğu bir kasaba vardı. Bu
radaki müslümanlara saygı gösterildiği 
gibi Hanbalık'ta da müslüman alim ve 
idarecilerin büyük bir nüfuz ve itibarı var
dı. Mesela İbn Battfıta'yı ağırlayan Şeyh 
Burhaneddin es-Sagırci, Hint hükümdar
larından birinin 40.000 dinar gönderip 
kendisini ülkesine davet etmesine rağ
men bu teklifi kabul etmemiş ve taşıdığı 
"sadr-ı cihan" unvanı altında yakın ilgisini 
gördüğü Moğol hanının yanında Hanba
lık'ta kalmayı tercih etmişti (İbn BattGta, 
s. 643). Ayrıca Mahmud Yalavaç da 
Kuzey Çin'in genel valisi sıfatıyla Hanba
lık'ta yaşamış, Ahmed Benakiti (Fenake
tt) ise 6S2'de (1254) öldürülünceye ka
dar başvezir sıfatıyla Hanbalık'ta bulun
muştu. 

Çin'deki Moğol hakimiyetinin 1368'de 
sona ermesinden sonra Pekin şehri uzun 
süre Hanbalık adıyla anılmaya devam et
miştir. Timurlu hükümdarı Şahruh'un 
Çin'e gönderdiği elçilik heyetinin raporun
da bu şehirden Hanbalık olarak bahse
dilmektedir (Abdürrezzak es-Semerkan
dt, s. 510). XVIII. yüzyılda Kaşgar'da ya
zılmış anonim bir tarih kitabında da Han
balık söz konusu edilir. XIV ve XV. yüzyıl 



Batı kaynaklarında ise şehrin adına "Cam
baluc" yazılışıyla rastlanır. 

Hanbalık'a ait hatıralarını destanların
da hala yaşatan Moğollar'ın Pekin'de bı
raktıkları eserlerden bazı harabeler gü
nümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar arasın
da, Marea Palo'nun Farsça Pul-i Sengln 
adıyla zikrettiği Lao-ku - ch'ia Köprüsü 
(Fou-chen demiryolu köprüsünün yanın
daki taş köprü) en önemli alanıdır. 
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Iii AHMET TAŞAGIL 

HANBEL b. İSHAK 
(Jı..:....ı~~) 

EbCı Ali Hanbel b. İshak 
b. Hanbel eş-Şeybani 

(ö. 273/886) 

Ahmed b. Hanbel'in amcasının oğlu, 
muhaddis ve fakih. 

-, 

_j 

193 (809) yılında doğdu. Ebu Nuaym 
Fazi b. Dükeyn, Abdullah b. Zübeyr ei
Humeydl, Affan b. Müslim, Süleyman b. 
Harb, Ebü'I-Velld et-Tayalisl. Ali b. Ca'd 

ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler
den hadis tahsil etti; fıkıh ve tarih ilim
lerinde de söz sahibi oldu. Kendisinden 
Ebu Bekir ei-Hallal, Ebü'I-Kasım ei-Be
gavl, İbn Said ei-Haşiml, Muhammed b. 
Mahled, Ebu Ca'fer ibnü'I-Bahterl ve Ebu 
Amr ibnü's-Semmak gibi muhaddisler 
rivayette bulundular. Ahmed b. Hanbel'in 
amcazadesi olması sebebiyle onun evin
de ve ilim meclislerinde daha çok bulun
du ve fıkhl görüşlerini tesbit etti. İbn Han
bel'in hayatıyla ilgili hususların önemli 
bir kısmı kendisinden rivayet edilmiştir. 
Hanbel b . İshak, Ahmed b. Hanbel'den 
duyarak kaleme aldığı bazı dini mesele
ler (mesai!) için tek kaynaktır. Özellikle 
m ihne* olayı esnasında Ahmed b. Han
bel'in talebelerle görüşmesi ve onlara ha
dis rivayet etmesi yasaklandığı sıralarda 
iki oğlu Salih ve Abdullah ile Hanbel b. is
hak onun yegane öğrencileri oldular ve 
beş yıl kadar süren bu dönemde eJ-Müs
ned'inin tamamını kendisinden okudu
lar. Hanbel b. İshak'ın belirttiğine göre 
eJ-Müsned'in tamamını ondan sadece 
bu üçü okumuştur (İbnü'l-imad.II. 163). 
Ahmed b. Hanbel giqi son derece müte
vazi bir hayat süren İbn İshak, Bağdat'ta 
yaşamakla beraber zaman zaman Bağ
dat yakınlarındaki Ukbera ve Vasıt'a gi
derek hacasından derlediği "mesail"i ri
vayet etti. Güvenilir bir hadis alimi oldu
ğu belirtilen Hanbel b. İshak Cemaziye
lewel273'te (Ekim 886) V asıt'ta vefat et
ti. Kaynaklarda, onun Ubeydullah veya 
Abdullah adlı bir oğlunun kendisinden ri
vayette bulunduğu zikredilmektedir. 

Eserleri. 1. Kitabü '1-Fiten. Zehebfnin 
. dördüncü cüzünü okuduğunu söylediği 
· (Tarll)u'l-İslam, s. 343) eserin bir bölümü 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmak
tadır (Mecmua, nr. 38/4, vr. 44"-57b). 2. 

MiJ:ınetü İbn lfanbel (likru Mi/:ıneti'l
İmam Af:ımed b. Hanbel). Bir nüshası Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlı olan eser 
(Mecmua, nr. 48/4, ikinci kısım, vr. 90-108) 

Muhammed Nağş tarafından yayımlan
mıştır (Kah i re I 397/1 977). 3. Cüz'. Han
bel b. İshak'ın rivayet ettiği hadisleri ih
tiva eden eserin nüshaları Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye'de (nr. 19142 b. lmecmua 
içinde]) ve Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
dedir (Mecmua, nr. 34, vr. 194•-2J6b). Mil
let Kütüphanesi'nde bulunan (Feyzullah 
Efendi, nr. 2169. vr. 126"- I 34 b) ve talebe
si Ebu Amr ibnü's-Semmak tarafından 
rivayet edilen el-Feva'id fi'l-J:ıadiş adlı 
risale de muhtemelen aynı cüzdür. 4. Ta
ri}].. Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main 
gibi muhaddislerden bahsettiği ve hadis 

HANBELi MEZHEBi 

ravilerinin durumunu incelediği kaydedi
len eserden (Hattb. Tarll)u Bagdad, VIII, 
287; a.mlf., el-Cami' Li-al)la/s:ı'r-ravl, ll, 

274) Zehebl faydalanmıştır (A'lamü'n
nübela', XIII. 51; Tarll;u'l-İslam, s. 343). 

Hanbel b. İshak'ın, Ahmed b. Hanbel'in 
fetva ve görüşlerini derlediği "Mesa'il"i
nin günümüze ulaşmadığı anlaşılmakta
dır. 
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Iii M. YAŞAR KANDEMİR 

HANBELi MEZHEBi 

Dört büyük 
Sünni fıkıh mezhebinden biri. 

I. KURULUŞU ve TARiHÇESi 

II. USULÜ 

III. GENEL KARAKTERİSTiGi 

IV. LiTERATÜR 
_j 

Ahmed b. Hanbel'in görüşleri etrafın
da oluşan ve ona nisbetle anılan Hanbeli 
mezhebi, gerek mezhep imamının yaşa
dığı dönem gerekse mezhepleşme süre
ci bakımından Hanefi, Malikive Şafii mez
hebinden sonra ortaya çıkmış dördüncü 
büyük Sünni mezhebidir. Bu mezhebe 
mensup olan fakihlere ve bu mezhebin 
görüşüyle amel eden kişilere Hanbeli ( ço
ğulu Hanabile) denilir. 

I. KURULUŞU ve TARiHÇESi 

Hanbeli mezhebinin doğuş ve kurulu
şunu, gerek ll (VIII) ve lll. (IX.) yüzyıllarda 
Hicaz ve Irak bölgelerinde görülen fikir 
hareketlerinden, fıkhl gelişme ve ekolleş
meden ve bu arada gündeme gelen re'y, 
hadis ve kelam tartışmalarından, gerek
se Ahmed b. Hanbel'in hayat hikayesin
den ve fikri mücadelelerinden ayrı düşün
mek mümkün değildir. Abbasller'in 132 
(750) yılında idareyi ele geçirmelerinden 
Ahmed b. Hanbel'in yaşadığı lll. (IX.) yüz
yılın ilk yarısına kadar geçen süre içeri-
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