
taniara bazı şartlarda veya bizzat kendi 
müracaatları üzerine maaş verilirdi. Maaş 
miktarları farklı durumlarda değişmekle 
birlikte aynı şartlarda -Osmanlı muame
latında emsaliyle kıyas esas olduğundan
bu miktar değişmiyordu. XVII. yüzyılda 
sarayda bulunan sultanlar günlük 400 
akçeden ayda 12.000 akçe maaş alırken 
hanım sultanlar günlük 1 SO akçeden ayda 
4500 (BA, Al i Emiri-IV Mehmed, nr. 7104, 
9528), saray dışındakiler ise günlük 30 
akçeden ayda 900 akçe ( BA, MAD, nr. 
6019, s. 38) almaktaydılar. Sarayda otu
ranlar genellikle anneleri ölmüş olanlar 
veya babaları vefat edip anneleriyle be
raber saraya gelenlerdi. Annelerinin ya
nında bulunanlara onların maaşlarından 
bir kısmının tahsis edildiği de olurdu (BA. 
MAD, nr. 436. s. 5). Hesaplarına istanbul 
harc-ı hassa emininin baktığı bu maaş
lar. Darüssaade ağasının hazırladığı cet
vellere göre Hazine-i Amire'den verilirdi. 
Hazine-i Hassa'nın oluşumundan sonra 
maaş, çeyiz vb. masrafları bu hazine bün
yesinde yer almıştır. Hanım sultanların 
ayrıca "me'kı1lat" ve "adet-i ramazaniy
ye", saray dışındakilerin de "hane kirası" 
gibi çeşitli tahsisatları vardı (BA. MAD, 
n r. 436. s. 26 ). Ayrıca ihtiyaçları halinde 
padişahın iradesiyle kendilerine gerekli 
yardım yapılırdı. 

Saraylardaki hanım sultanların sultan
larda olduğu gibi kalfaları. harem ağala
rı. baltacıları. kethüdaları, masraf katip
leri gibi görevliler yanında kendilerine 
ait birtakım işleri yürüten kethüdaları 
da vardı (BA, Ali Emiri-IV Mehmed, nr. 
ı ı ı ı 5). Ayrıca bütün hanım sultanlar için 
umumi bir hanım sultanlar kethüdalığı 
makamı ihdas edilmişti. Bu makam ge
nellikle devlet ricalinden bir kişiye ek gö
rev olarak verilirdi (BA. irade-Dahiliye , 
nr. 33342). 

Hanım sultanların evlenmeleri sırasın
da evlenecekleri kişinin belirtilmesinden 
çeyiz, nişan takımları, yeni ev için gerekli 
mefruşat vb.nin teminine, nikahın akdi 
ve hanım sultanın yeni evine gidişine ka
dar yapılan bütün işlemler padişahın bil
gisi dahilinde olurdu. Sultanların nikahı
nı şeyhülislam. hanım sultanların nikahı

nı ise Rumeli kazaskeri damat ile gelinin 
vekilieri vasıtasıyla kıyar. kazasker ile ve
killere damat tarafından samur. hanım 
sultan tarafından birer kakum kürk giy
dirilirdi. Bu kural henüz oluşmadan XVII. 
yüzyıl öncesinde padişah hocalarının da 
sultan nikahlarını akdettikleri görülmek
tedir (Selanik!. ı. 341 ). Hanım sultan ye
ni evine perşembe günü götürülür. erte-

si gün damat sadrazaını ziyaret eder. 
sadrazam kendisine sarnur kürk giydirir, 
böylece evlenme merasimi sona ererdi. 

Hanım sultanların protokoldeki yerleri 
sultanlardan sonra olup kendi araların
daki sıralamada ise yaş esas alınırdı (Os

manoğlu, s. 72). Elkab olarak umumiyet
le. Fatih Kanunnamesi'ndeki sultanlar el
kabında da yer alan "iffetlü, ismetlü" ve
ya bunlardan biri kullanılırdı. Ancak na
diren de olsa bu sıfatların . daha ziyade 
sultan ve valide sultanlar hakkında geçen 
"devletlü" veya "saadetlü" ifadeleriyle 
beraber "devletlü, ismetlü" şeklinde kul
lanıldığı da olmuştur. Dua cümlesi sultan
lar için "darnet ismetüha". hanım sul
tanlar için "zidet iffetüha" şeklinde iken 
zaman zaman her ikisi de tercih edilmiş
tir. Kendilerine tezkire yazılırken genel
likle, "iffetlü. ismetlü, saadetlü hanım 
sultan-ı aliyyetü'ş-şan hazretleri. hem
vare visade-pira-yi mecd ü saadet ve 
sadr-ara-yi izz ü afiyet olmaları daavat-ı 
halisesiyle arlza-i muhlisi oldur ki" diye 
hitap edilirdi (Mecmüa-i Telhfsat, s. 39). 

1 913 yılında hanedan mensuplarını "Os
manlı padişahlarının evlat ve torunları ile 
hanedanın erkek çocuklarının kızları" ola
rak tarif eden bir düzenlemeden sonra 
bütün hanedan mensupları hakkında ge
nel mükellefiyetler getirilmişse de bun
lar hanım sultanları pek bağlayıcı olma
mıştır. Ancak hanedan mensuplarının. 
yakışıksız davranışları ve görevlerine uy
gun olmayan hareketleri halinde padişah 
tarafından uyarma. kınama veya saraya 
kabul edilmerne gibi bir ceza ile cezalan
dırılacaklarına dair hüküm hanım sultan
larla eş ve çocukları için de geçerli kılın
mıştır. Aynı düzenlemede, hanedan men
supları arasındaki davalarla haciz ve ve
sayet işlemlerinin, oluşturulacak hane
dan meclisi tarafından karara bağlana
rak padişahın icra yetkisine bırakılma
sı hükmü getirilmiştir. Ayrıca hanedan 
mensuplarının vefatları halinde bir me
rasimin uygulanması kararlaştırılmış ve 
bu merasim üç sınıf üzerine düzenlen
miştir. Hanım sultaniara genellikle ikinci 
sınıf cenaze merasimi yapılmıştır ( BA, 
D.UİT, 3/6/63). 

Hanım sultanlar da diğer hanedan men
supları gibi çeşitli hayır eserleri yaptırıp 
vakıflar tesis etmişlerdir. Nitekim Mek
ke ve Medine'ye her yıl gönderilen surre
ye katkıda bulunan vakıflar arasında ha
nım sultaniara ait olanlar önemli bir yer 
tutar (BA, Surre Defter/eri, nr. 1665. vr. 
115b-116b). 

HANT. AbdülmecTd b. Muhammed 
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Abdülmecid b. Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

ed-Dımaşki el-Hani 
(ö. 1318/1900) 

el-/jadii'ifw1-verdiyye adlı 
eseriyle tanınan 

Nakşibendi-Halidi şey hi. 
_j 

9 Safer 1263'te (27 Ocak 1847) Şam'da 
doğdu_ Halid ei-Bağdadl'nin önde gelen 
halifelerinden Muhammed b. Abdullah 
ei-Hanl'nin torunudur. Babası Muham
med, hadis ve fıkıh dersleri aldıktan son
ra babasından tasawufa dair eserler oku
muş, Mısır'a gidip ünlü alimlerle tanış
mış, babasının 1862'de ölümü üzerine 
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HANI, Abdülmecld b. Muhammed 

onun yerine geçmiş. uzun yıllar Halid ei
Bağdadi Dergahı'nda şeyhlik yaptıktan 

sonra vefat ederek Halid ei-Bağdadi'nin 
türbesi civarında defnedilmiştir (Abdür
rezzak ei-Baytar, lll, 1215) Abdülmecid'in. 
Halid ei-Bağdadi'nin halifelerinden Ah
med Erbili'nin kızı olan annesinin soyu 
Ahmed er-Rifal'ye ulaşır. Eğitimini üstle
nen dedesi, Abdülmecid'i Kur'an öğren
mesi için halifelerinden Şeyh Ali el-Humu
si'ye gönderdi. Dini ilimleri, el-FütCif:ıô.

tü'I-Mekkiyye'yi ve el-Cô.mi'u'ş-şagir'i 
dedesinden okudu. Emir Abdülkadir ei
Cezairi'den Buhari'nin el-Cô.mi<u'ş-şa
J:ıfJ:ı'ini dinledi. Babasının Şam Muradiye 
Camii'nde verdiği derslere devam etti. 
Abdürrezzak ei-Kaşani'nin Iştılô.f:ıô.tü'ş

şCıtiyye adlı eseriyle FuşCışü'I-J:ıikem 

üzerine yazılan şerhleri okuyarak İbnü'J
Arabi'nin tasawufunu anlamaya çalıştı. 
Şiirde özellikle tarih düşürme ve mutar
raz şiir (akrostiş) alanında üstat olarak ta
nın dı. Muhammed Abduh ile yazışmalar
da bulunması Abdülmecid'in Selefi hare
kete ilgi duyduğu şeklinde yorumlanmış
tır. Ancakel-A]fvô.Jü'l-marziyye fi'r-red 
'ale'l-Vehhô.biyye (Kahire 1901) adlı ese
ri övmesi onun bu mezhebe karşı oldu
ğunu göstermektedir. 

Abdülmecid babası vefat edince onun 
yerine geçmek istediyse de şeyhlik pos
tuna amcası Ahmed el-Hani oturdu. Şeyh 
Ahmed'in bir yıl sonra ölümü üzerine ye
rine bu defa diğer amcası Abdullah el
Hani geçti. Kendisi Halid ei-Bağdadi Der
gahı şeyhliğine davet edildiği sırada İs
tanbul'da vefat etti ve Nişantaşı Mezar
lığı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. el-l:fadô.'iJiu'l-verdiyye if 
J:ıa]fa'ilii ecillô.'i'n-NaJişibendiyye (Ka
hire ı 308) Müellif eserin önsözünde. de
desinden Nakşibendiyye şeyhlerinin adla
rını sık sık duyduğunu, ancak çoğu İran, 
Hindistan ve Türkistanlı olan bu şeyhler 
hakkında yeterli Arapça kaynak bulama
dığını, bunun üzerine 1303 (1885-86) 
yılında Nakşibendiyye meşayihinin hal 
tercümelerini yazmaya karar verdiğini. 
Farsça ve Türkçe kaynakları kullanırken 
bu dilleri bilenlerden yardım gördüğünü 
söyler. Fahreddin Safi'nin 909'da (1503) 
tamamladığı, Nakşibendiyye silsilesine 
dahil şeyhler hakkında bilgi veren Reşe
J:ıô.t'ından sonra bu konuda yazılmış en 
kapsamlı eser olan el-l:fadô.'i]fu'l-ver
diyye'de Nakşibendiyye'nin Hz. Ali'ye ula
şan iki Alevi silsitesiyle Hz. Ebu Bekir'e 
ulaşan Bekri silsilesi verilmiş ve bunlar
da yer alan şahıslar ayrı ayrı anlatılarak 
Nakşibendiyye silsilesindeki diğer meşa-
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yih kronolojik olarak tanıtılmıştır. Reşe
J:ıô.t'ta biyografisi verilenierin yanı sıra 
XVI-XIX. yüzyıllarda yaşayan Nakşiben
diyye şeyhlerine dair derli toplu ve güve
nilir bilgiler veren eserin önemli bir özel
liği de Halid ei-Bağdadi'nin halifeleri hak
kında önemli bilgiler ihtiva etmesidir. 
Abdülmecid el-Hani yer yer Nakşibendiy
ye'nin adab ve erkanından, bu tarikatla 
ilgili özel terimlerden de bahsetmiş, bu 
arada tenkit ve itirazlara cevap vererek 
tarikatı savunmuştur. Eser Abdülkadir 
Akçiçek tarafından aynı adla Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (istanbul ı 986). z. es
sa<ô.detü'l-ebediyye ii mô. cô.'e bihi'n
NaJişibendiyye ( Dımaşk I 313; istanbul 
1983). Eserde Nakşibendiyye ve bu tari
katın Halidiyye kolu hakkında bilgi veril
dikten sonra sohbet. hatm-i hacegan. ra
bıta , zikir ve murakabe konuları kısaca 
anlatılmıştır. Bu iki eserin bazı kaynak
larda (Serk1s. 1, 8 I 7-818; Brockelmann, !1, 
774) Abdülmecld ei-Hani'nin dedesi Mu
hammed b. Abdullah ei-Hanl'ye nisbet 
edilmesi yanlıştır. 
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ı 1 HANi, Muhammed b. Abdullah 
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Muhammed b. Abdiilah 
b. Mustafa el-Hani 

(ö. 1279/1862) 

L 
Nakşibendi-Halidi şeyhi. 

_j 

1213'te (1798) Hama-Halep yolu üze
rinde bulunan Han (Han-ı ŞeyhGn) köyün· 
de doğdu. Hayatı hakkındaki bilgiler, ge· 
niş ölçüde torun u Abdülmecld b. Mu ham-

med'in el-l:fadô.'i]fu'l-verdiyye adlı ese
rinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Ba
basını küçük yaşta kaybeden Muham
med el-Hani. Rifai-Keyyali şeyhi Muham
med ei-Keyyali'nin kızı olan annesiyle bir
likte Hama'ya gidip öğrenimini burada 
sürdürdü. Altı yıl kadar Faris adlı bir za
tın sohbetlerine devam ettikten sonra 
Kadiri şeyhi Muhammed Geylani'ye inti
sap etti. Uzunca bir süre vaaz verip ders 
okuttu; ardından Şeyh Ulvan ei-Hamevi 
zaviyesinde inzivaya çekildi. Daha sonra 
Şam'a gidip Halid el-BağdMI'ye biat etti. 
Addas Camii'nde girdiği halveti tamam
layıp şeyhinin izniyle Hama'ya döndü. 
Sonraki yıllarda iki defa daha Şam'a gi
dip halvete girdi. 182S'te şeyhinden aldı
ğı emir üzerine ailesiyle birlikte Şam'a 
yerleşti. Halid ei-Bağdadi'nin Şam M ura
diye Camii'nde görevli halifesinin vefatı 
üzerine onun yerine getirildi. Hani'nin ye
teneğini gören Halid ei-Bağdadi ona ir
şadda bulunma. zikir halkası kurma, ara
larında Emir Abdülkadir ei-Cezairi'nin de 
bulunduğu bazı müridierin terbiyesine 
nezaret etme yetkisini verdi. Bu yıllarda 
dervişlere Halid ei-Bağdadi'nin önde ge
len halifelerinden Muhammed b. Süley
man'ın el-l:fadi}fatü'n-nediyye adlı ese
rini akutmaya başladı. 

Hani, Halid ei-Bağdadi'nin ölümünden 
sonra yerine geçen İsmail ei-Enarani'ye, 
Enarani'nin birkaç hafta sonra vefatı üze
rine halifesi Abdullah Herevi'ye biat etti. 
Bu zatın da ölümü üzerine onun yerine 
geçti. 1829' da annesiyle birlikte hacca git
ti. 1837 yılında el-Behcetü 's-seniyye ad
lı eserini kaleme aldı. 1843'te ikinci defa, 
üç yıl sonra oğlu Muhammed'i de yanına 
alarak Şam Valisi Musa Saffetl Paşa'nın 
hac kafilesiyle üçüncü defa hacca gitti. 
1849'da kalabalık bir mürid topluluğu ile 
Kudüs'ü ziyaret etti. 18S3'te oğlu Mu
hammed ile birlikte, o sırada istanbul'da 
bulunan Musa Saffetl Paşa'nin daveti üze
rine Beyrut'tan istanbul'a gidip paşanın 
Eyüp'teki konağında dört ay kaldı. Ertesi 
yıl kardeşi Ahmed ve oğlu Muhammed 
ile birlikte tekrar hacca gitti. 1 9 Safer 
1279'da ( 16 Ağustos 1862) yakalandığı 
humma hastalığından kurtularnayıp ve
fat etti. Şam'da Halid ei-Bağdadi'nin tür
besi civarında toprağa verildi. 

Tarunu Abdülmecld b. Muhammed. 
onun geçimini en helal rızık yolu olduğu
na inandığı çiftçilikle sağladığını, İbnü'I
Arabi'nin el-FütCı]Jô.tü '1-Mekkiyye'sini, 
İbnü'I-Farız'ın et-Ta'iyyetü'l-kübrô.'sını 
ve Şa'rani'nin eserlerini çok okuduğunu 
söyler. Şam Valisi Mehmed Reşid Paşa ve 


