
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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lar (bk Bulut, s. 30, 33, 44, 136-137) bü
tünüyle temelsiz, yanlış ve ön yargılı bir 
yaklaşımın ürünüdür. Hanl'nin, varlık ve 
olaylardaki zıtlıkların meydana getirdiği 
nizarn ve ahengi Allah'ın kudret ve azame
tiyle açıklaması. hikayeyi bitirirken ken
disini ilahi aşktan ve Peygamber sevgisin
den mahrum etmemesi için Allah'a dua 
etmesi (Mem ü Zin, s. 125, ı 35; krş. Re
şld Fendi, s. 102), ayrıca bir de akaid ri
salesi yazması bu tür yorumları kesin ola
rak yalanlamaktadır. Onun samimi bir 
Sünni müslüman olduğu eserini incele
yen müsteşrikler tarafından da teyit edil
mektedir (Nikitine, s. 359). 

Hani'nin İsmail Bayezldl (ö. ı ı211ı 709). 

Şerif Han CQiamergi (ö. ı 16ı/1748) ve 
Murad Han Bayeiidl (ö. ı ı 92/1778) gibi 
öğrenci ve takipçileri olmuştur ( Ef21 ing.J, 
V, 482; İA, VI, l 114). 

Eserleri. 1. Mem u Zin. Leyla ve Mec
nQn, Ferhad ile Şirin türünde bir mes
nevidir. Müellifin hEltime kısmında do
ğum tarihini verdikten sonra kitabı bi
tirdiğinde kırk dört yaşında olduğunu 
kaydetmesinden eserin 1104 (1693) yı
lında tamamlandığı anlaşılmaktadır. 60 
bölümden meydana gelen eser yaklaşık 
3000 beyit ihtiva eder. Hani. konusu olan 
aşk hikayesini akıcı bir üslupla anlatması 
yanında kendi düşüncelerini, döneminin 
idari ve içtimal meselelerini, olayın yaşan
dığı Cizre bölgesinin kültürel özelliklerini 
de eserine yansıtmıştır. Mesnevinin ko
nusu kısaca şöyledir: Emir'in yakın çev
resinde bulunan Mem onun kız kardeşi 
Zin'e aşık olur. Ancak Emir, hizmetkarı 
Bekir'in telkinlerine uyarak kız kardeşini 
Mem'e vermez; birlikte kaçma girişimle
rine engel olmak için de Mem'i hapseder. 
Üzüntüsünden hastalanan Mem zindan
da ölür, Zin de onun acısına dayanama
yarak can verir. Bunun üzerine Mem'in 
arkadaşları sevgiiiierin kavuşmasına en
gel olan Bekir'i öldürüp onların intikamı
nı alırlar. Cizre'de Mlr Abdal Mescidi'nin 
bitişiğinde bulunan türbenin Mem ile 
Zin'e ait olduğuna inanılır ve halk tarafın
dan ziyaret edilir. İlk olarak İstanbul'da 
( ı 3 3 5) basılan eserin ikinci baskısı 1 94 7'
de Halep'te yapılmıştır. Eser, Margareta 
B. Rudenko tarafından Rusça tercüme
siyle birlikte neşredilmiş (Moskova 1962), 

ayrıca M. Said Ramazan el-BQti tarafın
dan mensur olarak Arapça'ya ( Dımaşk 
1957), M. Emin Bozarslan tarafından da 
Türkçe'ye (İstanbul ı 968, 1975) çevril 
miştir. Halil Reşid İbrahim'in seeili bir 
üsiQp kullanarak Ma~ametü M em u 

32 

Zin adıyla Arapça bir özetini yayımla
dığı (Dımaşk 1413/1993) hikaye üzerin
de Michael L. Chyet And a Thornbush 
up between Them: Studies on Mem u 
Zin, A Kurdish Romance adıyla bir dok
tora çalışması yapmıştır ( 1991, California 
Üniversitesi). Mem u Zin Türkiye'de ay
nı adla filme çekilmiştir (ı 991 ). 2. Nuba
hara Bıçukdn. Arapça -Kürtçe manzum 
bir sözlük olup 1 094 ( 1683) yılında yazıl
mıştır. Giriş kısmında, Kur'an öğrenimini 
tamamlayan çocuklara sarf-nahiv ders
lerine geçerken kolaylık sağlanması ama
cıyla telif edildiği belirtilen eser, her biri 
farklı vezinde on üç bölümden meydana 
gelmektedir. Sözlük, ilk olarak Yusuf Zi
yaeddin Paşa'nın el-Hediyyetü'l-lfami
diyye fi'l-lugati'l-Kürdiyye adlı kitabı
nın ekinde neşredilmiş (İstanbul ı 3 ı O, s. 
279-297; tıpkıbasımı A. von Le Cok, Kur
dische Texte, Berlin 1903, l, 1-47), daha 
sonra Abdüsselam Naci el-Cezerl'nin tas
hihiyle tekrar basılmıştır (Dımaşk, ts.) . 
Zeynelabidin Zinar eseri Latin harflerine 
çevirerek yayımiarnıştır (istanbul 1992). 

Bu sözlük üzerine Ahmed Hilmi el-Kügi 
ed-Diyarbekri Gülzara lfamukô.n Şer
M Nubahdrô. Bıçukô.n adıyla bir şerh 
yazmıştır (Diyarbakır, ts.). 3. 'A~idô. iman. 
İman esasları ve diğer akaid konularının 
Sünni görüşe göre açıklandığı seksen 
beyitten oluşan bir risaledir. Tevhid, 
nübüwet, Allah'ın sıfatları, şefaat. dua, 
kıyamet ve ahiret gibi konuların açıklan
dığı eserde bazı ef'al-i ibad meseleleri 
tartışılmış. bu tür meselelerde genellikle 
Eş'ariyye'nin yaklaşımı benimsenirken ka
dınların peygamberliği konusunda Matü
rldller'in olumsuz görüşleri tercih edilmiş. 
ayrıca Lokman ve İskender'in peygam
ber olduğu yönündeki görüş de benim
senmemiştir. Risale, Ahmed Hilmi ei-Kü
gi ed-Diyarbekri tarafından Rehbera Şô.
ni Şer]J.d 'A~idô. Şey}] AJ:ımed b. İlyas 
el-Ijô.ni adıyla şerhedilmiştir (baskı yeri 
ve tarihi yok). 4. Çô.rkuşe. Her bir mısraı 
dört ayrı dilde (Arapça, Farsça, Türkçe, 
Kürtçe) yazılan rubailerden oluşan eserin 
aşk. ayrılık ve kavuşma temalarının işlen
diği beş rubaisi günümüze ulaşmıştır (Di- · 

vô.nô. Kurmanci içinde, bk. bibl.). 

Hani'ye Yusuf u Zeliha (Züleyl].a) ve 
'A~idô. İslô.m gibi bazı eserler nisbet 
ediliyorsa da bunların ona aidiyeti tesbit 
edilememiştir. 

İzzeddin Mustafa Resul. AJ:ımedi lfa
ni şô.'iren ve müfekkiren feylesufen ve 
mutaşavvifen başlığıyla bir monografi 
yazmış. Reşld Fendi de Münô.~aşô.t J:ıav-

le 'ş-şô.'iri'l-Kürdi Ijô.ni adlı çalışmasın
da Hani'nin İslami yönü üzerinde dur
muştur (bk.bibl.) 
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HANi' b. URVE 
(ö~y: ı.:Y. ~~) 

Hani' b. Urve el-Muradl 
(ö. 60/680) 

Hz. Hüseyin adına çalıştığı için 
Emevller tarafından öldürülen 

Yemenli tabii. 
_j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında bilgi 
yoktur. Küfe'ye yerleşen Mezhic, Kinde 
ve Hemdan gibi Yemenli kabileler arasın
da büyük bir nüfuz ve itibara sahip olan 
Hani' b. Urve, Hz. Hüseyin'in Küfe'de ida
reyi ele alma çabalarına katıldıktan son
ra meşhur olmuştur. 

Yeiid b. Muaviye halife olunca Medine 
Valisi Utbe'ye haber göndererek Hz. Hü
seyin'den biat alınmasını, aksi takdirde öl
dürülmesini emretmişti. Validen mühlet 
isteyip Mekke'ye giden Hz. Hüseyin, ora
da bulunan Kufeliler'in idareyi ele alması 
konusunda ısrar ettikleripi görünce arn
caıadesi Müslim b. Akil'i durumu incele
mek üzere Küfe'ye göndermişti (ı 5 Ra
mazan 60/19 Haziran 680). Müslim KO-


