
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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lf!lll ÜSMAN TüRER 

ı 1 HANi, Muhammed b. Abdullah 
( ~ l=i.J f .dı f ~ ı,)! """-=> ) 

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 



Musa Saffetl Paşa gibi devlet adamlarıy
la iyi ilişkiler kuran, onların saygı ve gü
venini kazanan Muhammed el-Hani. Ha
lid ei-Bağdadl'nin Halidiyye tarikatının ya
yılmasında en etkili olan halifelerinden
diL Halidiyye tarikatı kendisi, oğlu Mu
hammed ve tarunu Abdülmecid vasıta

sıyla İstanbul'dan Hicaz'a kadar geniş bir 
coğrafyada yayılma imkanı bulmuştur. 

Yetiştirdiği halifelerden Ayasofya başvai

zi Yusuf Efendi, Mehmed Arif Efendi, Ha
san Feyzullah Efendi , Ahmed Hatız Efen
di, Dağıstanlı Muhammed Mehdi Efendi 
İstanbul'da; Sursalı Şeyh İsmail Efendi, 
Erzincanlı İbrahim Efendi. Mardinli Şeyh 
Hamid, Kulalı Şeyh İsmai l. Diyarbekirli 
Şeyh Ahmed Anadolu'da; Bağdatil Şeyh 
Mahmud, Şamlı Şeyh Ahmed, Şeyh Mu
hammed ve Şeyh Ömer, Hamalı Şeyh 
Said ve Şeyh Ahmed Ulvan ile oğlu Mu
hammed. amcası Ahmed el-Hani Suriye 
ve Kuzey Irak'ta faaliyet göstermişlerdir. 
Hani'nin soyundan gelenler. XX. yüzyılda 
Suriye ve Irak'ta önemli ilmi ve idari gö
revlerde de bulunmuşlardır. Hanller, Tür
kiye'de faaliyet gösteren Halidi silsileleri
nin çoğunda yer almaktadır. 

Hani, el-Behce tü 's-seniyye ii ada
bi 't-tarikati'l-'aliyyeti'l-Ij alidiyye ti 'n

Nakşibendiyye (Kahire 1303. 131 9) ad
lı eserinde Halidiyye tarikatının usul ve 
adabıyla hatm-i hacegan. rabıta gibi ba
zı terimler hakkında bilgi verm iştir. Ese
rin son bölümü Bahaeddin Nakşibend . 

İmam- ı Rabbanl ve Halid ei-Bağdadl'nin 
hayat ve menkıbelerine ayrılmıştır. 
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HANi, Şeyh Ahmed 
(..sil> ..ı..ı..> i ~ ) 

(ö . ı ll 9/ 1707 [?]) 

Şair ve mutasavvıf. 
_j 

1 061 ( 1651 ) yılında doğdu (M em ü Zin, 
s. ı 39) Babasının adı İlyas'tır. Nisbesini, 
Hakkari yakınlarında bulunduğu söyle
nen Han köyünden veya burada yaşayan 
Hani aşiretinden ya da mensubu olduğu 
Haniyan ailesinden aldığı tahmin edil
mektedir. Hani, Doğu Anadolu'nun bir
çok yerini dolaşarak Arapça. belagat ve 
dini ilimleri okudu; ayrıca astronomiyle 
ilgilendi. Bir süre bölgenin kültür merke
ziolan Cizre'de yaşayan ve Mem il Zin 
adlı mesnevisini burada kaleme alan Ha
ni daha sonra Eski Bayezit'e ( Doğubayazıt) 

gitti ve orada vefat etti. Yazma bir eser
de yer aldığı kaydedilen, "Tare Hani ila 

Seyh Ahmed-i Hani'nin türbesi ile mescidi- Doğ ubayazıt 1 Ağ rı 

HANI, Şeyh Ahmed 

rabbih" ibaresinin ebced hesabıyla karşı
lığı olan 1119 ( 1707) yılında vefat ettiği 
ileri sürülmektedir (İzzeddin Mustafa Re
sul. s. 33-34). Halk arasında veli olarak 
kabul edilen Hani'nin Doğubayazıt'ta İs
hak Paşa Sarayı'nın yakınında bulunan 
türbesi halen ziyaretgahtır. Said Nursl'
nin de gençliğinde kabrini ziyaret ederek 
ondan feyiz aldığı nakledilir ( Tarihçe-i Ha
yat, s. 35) . 

Hani'nin Kürtçe olarak kaleme aldığı 
eserlerinin incelenmesinden önemli bir 
şair ve mutasawıf olduğu anlaşılmakta
dır. Uluhiyet ve varlık konuları başta ol
mak üzere ahlaki. sosyal ve kültürel me
selelerdeki görüş ve düşüncelerini man
zum eserlerinde dile getirmiştir. Kelam 
konularında Sünni ve genellikle de Eş'arl 
görüşlerine bağlı olan müellif, kainatın 
yaratılışı ile insanlara sorumluluk yüklen
mesindeki sırlar üzerinde durur (Mem ü 
Zin, s. 5- ı 2. ı 37- ı 38); gerek tabiatta ge
rekse insanın duygu ve davranışlarında 
görülen zıtlıkların hem eşyayı tanımayı 

sağladığını, hem de varlıkta.ve insandaki 
ahenk ve birliği temin ettiğini düşünür. 
Ayrıca iyimser bir yaklaşımla, her zaman 
olayların görünen tarafının gerçek mahi
yetleriyle uyuşmayabileceğini. görünüş
te kötü olan birçok şeyin aslında iyi oldu
ğunu belirtir (a.g .e., s. 60-6 1, 168). 

Tasawufi düşüncesinin yanında döne
min sosyal sıkıntıları üzerinde duran ve 
halkın sahipsizliğinden yakınan Hani, bu 
meselelerin sosyal dayanışma ve bilgilen
me ile aşılabileceğini . kendisinin de eser
leriyle bu hususta üzerine düşeni yap
maya çalıştığını ifade eder; kendi döne
minde insanların ilim ve hikmet yerine 
maddi menfaatlere değer vermelerinden 
yakınır (a.g.e., s. 16). Yalnızca ilahi aşkın 
ve günahlardan sakınınanın insanları tam 
anlamıyla değiştirip onlara güzel vasıflar 
kazandırabileceğini belirten Hani (a.g.e., 
s. l26. 131-135).buhusustaMevlanave 
Cami gibi mutasawıf şairlerin etkisi altın

da kalmıştır. Hani'nin Mem il Zin 'inde 
İslam öncesi inançların izlerini arayarak 
esasen Kur'an'da yer verilen ay - güneş. 

gece-gündüz, kadın -erkek gibi varlık ve 
olaylardaki çift ya da zıt unsurlara ve bun
ların sırlarına, hikmetlerine ilişkin görüş
lerini Zerdüştllik'teki düalizme bağlayan, 
kitabın başında yüce Allah ve Hz. Peygam
ber hakkında samimi ifadelerle dile geti
rilen övgülerin inanılarak değil mecburi
yerten dolayı yazıldığını iddia eden, mu
tasawıf şairler arasında yaygın olan, sev
giliyi Kabe veya Hacerülesved gibi kutsal 
varlıklara benzetme geleneğini anaerkil 
Şamanizm'le izah eden iddia ve yorum-
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