
fe'ye vardığında (5 Şevval 60/9 Temmuz 
680) Müslim b. Avsece ei-Esedl'nin evine 
yerleşerek faaliyetlerine başladı. Kısa za
manda 12-30.000 arasında bir sayıya ula
şan topluluk Hz. Hüseyin adına kendisi
ne biat etti. Durumu haber alan Yezid, 
Küfe Valisi Nu'man b. Beşir'i aziederek 
yerine Basra Valisi Ubeydullah b. Ziyad'ı 
tayin etti. Küfe'ye geldikten sonra şehir
deki durumun Hz. Hüseyin'in lehine ol
duğunu gören Ubeydullah'ın tehditkar bir 
hutbe ile göreve başlaması üzerine Müs
lim b. Akil bulunduğu evden ayrılarak da
ha nüfuzlu bir kimse olan Hani' b. Urve'
nin evine sığındı. Zor durumda kalan Ha
ni' Müslim'i evinde misafir etmeye mec
bur oldu. Bu olaydan sonra Hani'in evi 
Hz. Hüseyin taraftarlarının karargahı ha
line geldi. Durumu yakından takip eden 
Ubeydullah. Ma'kıl adlı bir casus vasıta
sıyla Müslim'in Hani' b. Urve'nin evinde 
kaldığını öğrendi. Bir süre sonra Hani'in 
arkadaşlarından Muhammed b. Eş' as ei
Kindi ve Esma bint Harice'ye Hani'in 
kendisini niçin ziyarete gelmediğini sor
du. Onlar da hasta olduğunu ileri sürdü
ler. Ancak Ubeydullah hastalığının önem
li olmaması gerektiğini, zira bütün gün 
kapısının önünde oturduğunu haber aldı
ğını söyledi ve kendisine bir suikast dü
zenlenmesinden endişe ettiği için Hani'in 
konağına gelmesini istediğini bildirdi. Bu
nun üzerine arkadaşları Hani'e gidip du
rumu anlattılar ve Ubeydullah'ı ziyaret 
etmesinin uygun olacağını söylediler. 

Hani' b. Urve arkadaşlarıyla birlikte 
Ubeydullah'ın konağına girdiği zaman 
orada Kadi Şüreyh de bulunuyordu. U bey
dullah ona Müslim'in nerede olduğunu 
sordu. Hani' önce bÜmediğini söyledi, fa
kat daha sonra Ubeydullah'ın durumu ha
ber aldığını anlayınca Müslim'i evine da
vet etmediğini, kendisinin gelip sığındı
ğını belirtti. Ubeydullah Müslim'i hemen 
teslim etmesini istediyse de Hani' kendi
sine sığınan bir kimseyi teslim ederneye
ceği ni ifade etti. Bunun üzerine Ubeydul
lah elindeki sapa ile Hani'in yüzüne vur
maya başladı. Hani'. yanındaki muhafız
Iardan birinin kılıcını alıp karşı koymaya 
çalıştı. ancak başarılı olamadı. Ubeydul
lah. Hani'in öldürülmeyi hak ettiğini söy
leyerek hapsedilmesini emretti. Hani'in 
başına gelenleri duyan Mezhic kabilesi 
valinin konağının önünde toplandı. Ubey
dullah kalabalığı yatıştırmak için Kadi Şü
reyh'i gönderdi. Şüreyh Hani'in bir soruş
turma için tutulduğunu. hayatının emni
yette olduğunu söyleyince kalabalık da
ğıldı . öte yandan Hani'in tutuklandığı yo-

lundaki haberler Müslim'e ulaşınca men
suplarından yaklaşık 4000 kişi toplana
rak valinin konağına yöneldi. O sırada ko
nakta otuz kadar muhafız bulunuyordu. 
Vali durumdan endişe ederek şehrin ileri 
gelenlerini istişare maksadıyla konağına 
çağırdı. Toplantıya katılanlardan. halka 
Müslim'i terketmeleri ve kendisine karşı 
gelmelerinin doğru olmayacağı telkinin
de bulunmalarını istedi. Konaktan ayrılan 
kabile reisieri halkı ikna ederek dağılma
larını sağladılar. Aynı günün akşamı ya
nında sadece otuz kişinin kaldığını gören 
Müslim. Kinde kabilesine mensup Tav'a 
adlı bir kadının evine sığ ındı. Ancak erte
si gün Muhammed b. Eş'as'ın azatlısı olan 
Tav'a'nın oğlu Bilaltarafından ihbar edil
di ve yakalanıp öldürüldü. Ardından Hani' 
de hapsedildiği yerden alınarak hayvan 
pazarına götürüldü ve orada öldürüldü. 
Ubeydullah, Müslim ile Hani'in başlarını 
Yezid'e gönderdi. Hz. Hüseyin bu olayları 
ancak lrak'a ulaştıktan sonra öğrenebildi. 

Hani' . güzel Kur'an okuyan ve "el-eşra

fü'l-kurra" arasında yer alan bir şahsi
yetti. Müslim ve Hani' için yazılan mersi
yeler kaynaklarda Abdullah b. Zebir ei
Esedi, Ferezdak ve Süleyman (Süleym) b. 
Selam el-Hanefi'ye nisbet edilir. 
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~ MUSTAFA Öz 

İslam öncesi dönemde 
Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği dine 

tabi olanlara verilen ad. 
..J 

Hanif kelimesinin menşei ve anlamına 
dair çeşitli görüşler bulunmakta; Arap
ça. ibranice, Süryanice veya Habeşçe bir 
kökten geldiği ileri sürülmektedir. Keli-

HAN IF 

menin kökünü oluşturan "hnf" bütün 
Sami dillerde ortaktır. Kelimenin Ken'a
nice şekli olan han pa ve hanapuTeli ei
Amarna tabietlerinde (m .ö. XIV. yüzyı l 

orta l arı) ortaya çıkmaktadır. Bu metin
lerde kelime "kötülüğe meyilli ve sapkın 
olmak, iftira etmek" anlamlarındadır. Ye
ni ibranice ve Mişna'da kullanılan yahudi
Arami (Judeo-Aramaic) dilinde "iki yüzlü 
olmak". Süryanice şekli olan hanfo (han
pa) ise "putperest" anlamına gelmekte
dir (Moubarac. s. I52 ; Denny, XXIV. 27) 

ibranice Kitab-ı Mukaddes'te hanefkö
kü değişik çekim şekilleriyle "mülhid, din
siz" (Yeremya, 23/I I ); "murdar. kirlen
miş" (Yeremya, 3/ I; işaya, 24/5; Mezmur, 
I06/38; Mika. 4/li; Sayılar. 35/33); "doğ
ru yoldan uzaklaşmak. din e karşı kayıtsız 
kalmak" manalarında kullanılmaktadır 
(Gesenius . s. 337; Moubarac. s. I52) . 
Midrash Rabbalı'taki bir rivayete göre 
Ahd-i Atik'te hanef "mülhid" (ibranlce'
de "mlnüth") anlamındadır (Margoliouth, 
JRAS [I 903 J. s. 479) Batılı araştırmacı

lar. genellikle Arapça'daki hanif kelime
sinin Doğu Aramicesi'nden (Süryanice) 
alındığına kanidirler. Bu dilde "hnp" kö
kü. diğer Sami dillerde olduğu gibi "put
perestlik. dini konularda kararsızlık. fark
lı inançların bir araya getirilmesi" mana
larına gelir (Grunbaum, XLI I [ I 888J. s. 
54-55; Faris-Giidden. XIX/3, s. 5; Gil, Xl! 
[I992J. S . I5) . 

Julius Wellhausen hanif kelimesini. 
hem "kendini Tanrı'ya, ibadete verme. 
putları devirip yıkıma", hem de "yemini 
bozma. yeminini tutmama, hakSızlık" 
anlamlarına gelen hanithadan türet
mektedir. F. Schulthess, Arapça hanif ke
limesinin Süryanice hanpadan gelemeye
ceğini, arada en azından başka bir şekli
nin olması gerektiğini ileri sürerken ( Ori

entalische Studien, s. 86; iA, V/I, s. 2I7) 
Jouon. bu kelimenin asıl anlamının "eğil
rnek, dönmek" olduğunu ve hanifin de 
"dönen kişi" manasma geldiğini, bu ki
şinin hak veya batı! dinden dönmesine 
göre kelimenin "putperest" veya "mü
min" anlamı ifade edebileceğini belirtir 
(Moubarac, s. I53). 

Modern bilim adamları arasında ilk 
defa Theodor Nöldeke. Arapça han if keli
mesinin en azından Kur'an'da kullanıldı
ğı şekliyle Süryanice menşeli olduğuna 
işaret etmiş, bu görüş Tor Andrae ve 
Karl Ahrens gibi bazı müsteşrikler tara
fından da benimsenmiştir. Nöldeke, ha
nifin Süryanice aslındaki "putperest" ma-
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nasının kelimeyi alan Araplar tarafından 
tam olarak aniaşılamadığı kanaatindedir 
(Neue Beitrage zur Semitischen Sprach
wissenschaft, s. 30). Han'if kelimesinin 
İbranice hanefle ilgili bulunduğu (Lyall. 
[190 3]. s. 781; Gündüz, s. 21; Margoli
outh, JRAS [ 1903]. s. 4 79) veya Ha beş 
menşeli olduğu da ileri sürülmüştür (Jef
fery, The Foreign Vocabulary of the Qur
'an, s. 115) . 

Richard Beli. önceleri han'if kelimesi
nin "eğilmek. meyletmek" anlamındaki 
Arapça hanef kökünden türediğini kabul 
ederken daha sonra A. Jeffery'nin etki
sinde kalarak görüş değiştirmiş ve keli
menin Süryan'ice menşeli olduğunu öne 
sürmüştür. Ona göre han'ifin ikinci hece
sindeki uzun sesli. kelimenin tekil biçi
miyle Süryan'ice hanpadan türerne ihti
malini ortadan kaldırabilir; fakat çoğul 
şekline (hunefa') bakıldığında bu güçlük 
halledilmektedir. Zira Arapça hunefa Sür
yanke hanephenin bir kopyasıdır. Bu du
rumda han'if kelimesinin çoğul biçimiyle 
Süryan'ice'den alındığı ve tekil halinin de 
Arapça'da oluşturulduğu düşünülebilir. 

Bell'e göre hunefa (Süryan\'ce konuşa n 
hıristiyanların dilinde "hanephe" [put
perest]) dinlerinden dönmeyen. yani ya
hudi ve hıristiyan olmayıp eski yerli dine 
bağlılığı sürdüren Araplar'd ır (MW, XX 
[1930]. S. 121) 

Eski hıristiyan Arap yazarlarının eser
lerinde han'if müşrikler için kullanılmak
ta, bununla da eski Yunan- Roma dininin 
mensupları ve özell ikle kilisenin müca
dele ettiği "sır cemiyetleri"nin (mystery 
cults) müntesipleri kastedilmekteydi. Ni
tekim Mezopotamya'da VI. yüzyılda ya
zılmış olan Süryanke Maarret Gazze'
nin eski Arapça tercümesinde han 'if keli
mesi (Süryanlce metinde l}anpüto). Ya
huda kralı Asa tarafından Kudüs'te orta
dan kaldırılan putperest ibadetini ifade 
etmektedir. Öte yandan Hz. Süleyman'ın 
putperest olarak ölen oğlu Rehoboam 
için, "Hanlf (hanpa) olarak öldü" ifadesi 
yer almaktadır. St. Pavlus'un mektupla
rının IX. yüzyılda yapılmış Arapça tercü
melerinde Yunanca metindeki Ellen, SOr
yanlee metindeki Armoyo (Romalı. putpe
rest) kelimesi han'if diye çevrilmiştir. Ha
n'if aynı zamanda, hıristiyan ol,sa bile He
ten kültürüne sahip bir kişiyi ifade etmek 
üzere de kullanılmıştır. Nitekim Pavlus'un 
arkadaşı Titus han'if (Grekçe Ellen) diye 
nitelendirilmiştir (Galatyalılar' a Mektup, 
2/3; Faris-G iidden, XIX/3, s. 6; Gil, XII 
[1 992]. s. 15). 
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IV. yüzyıla ait olan ve Xl. yüzyılın ikinci 
veya üçüncü çeyreğinde Koptça'dan Arap
ça'ya tercüme edilen Athanasius'un ka
nunlarında "hıristiyan olmayanlar" anla
mındaki "ethnikoi" hunefa diye çevrilmiş
tir. Burada, "Şemmaslar kiliseyi öylesine 
ihmal ettiler ki köpekler ve han'ifler hiç
bir engelle karşılaşmadan içeri giriyorlar
dı" denilmektedir (Faris-Glidden, XIX/3 , 
s. 5-6; Gil, XII [!992]. s. 16). 

N. E. Faris ve H. V. Glidden'e göre Kur
'an'daki han'if kelimesi Arapça'ya Nabat'i 
dilinden geçmiştir ve bu dilde, kısmen 
H elenleşmiş Süryan'i-Arap dininin bir ko
lun u benimseyenleri ifade etmektedir 
(Journal of the Palestine Oriental Society, 
XIX/3, s. 12). A. F. L. Beeston'un yorumu
na göre ise han'if Arapça'ya doğrudan Su
riye yoluyla değil Necran yoluyla girmiş
tir. Beeston, han'ifteki karşıt anlamlılığın 
ancak kelimenin Necran yoluyla Arapça'
ya girdiği kabul edilirse çözülebileceğini 
belirterek şöyle demektedir: "Necranlı

lar. Süryan'i misyonerierin hıristiyan olma
yan herkesi -ister politeist olsun ister mo
noteist- 'hanpe' diye adlandırdıklarını 
görmüşler ve bu kelimeyi kendi dillerine 
dahil etmişlerdir. V. yüzyılda Mekkeliler. 
Yemen'le olan ticaret ilişkiler i esnasında 

oradaki zengin sınıfın monoteist olduğu
nu görmüş ve han'ifi, kelimenin Soryani
ce'deki diğer kullanımlarını bir yana bıra
karak bunlar için kullanmışlardır (Bees
ton, s. 151; Rippin, s. 167). 

Öte yandan müslüman müelliflerden 
Mes'üd'i. han'if lafzının Arapçalaşmış Sor
yanlee bir kelime (hanlfO) olduğunu . hu
nefa ile de Sabi'iler'in kastedildiğini söy
ler (et-Tenbfh, s. 90-9İ, 122-!23, 136; İA, 
VII , s. 216). Ya'küb'i ise kelimeyi Hz. Da
vüd'un savaştığı Filist'iler için kullanmak
ta ve onların yıldızlara taptığını belirt
mektedir (Tarif]., ı . 51-52). Buna karşılık 
Arapça sözlükler han'if kelimesinin Arap
ça olmadığına dair hiçbir bilgi verme
mektedir. Bu sözlüklere göre "hnf' kökü 
"meyletmek. yönelmek" anlamındadır. 
Hz. İbrahim'in kavmi putperestliğe ilti~ 
fat etmeyip Allah'ın dinine. İslam'a dön
düğü için İbrahim'e han'if denilmiştir. 
Ebu Amr hanlfi "hayırdan şerreveya şer
den hayra meyleden" şeklinde açıklamak
tadır (Cevher'i, eş-Şıf:ıaf:ı , "bnf" md .; Li
sanü'l-'Arab, "bnf'' md.). Ancak sözlük
lerde ve İslami literatürde "hnf" kökü 
mutlak manada meyletmek anlamında 
değil "dalaletten istikamete, diğer dinler
den hak d ine dönmek" anlamında kulla
nılmış. haktan batıla dönme ise "cnf" kö-

küyle ifade edilmiştir (Ragıb el-isfahanl. 
el-Mü{redat, "l.ı.nf' md ) Cahiliye devrin
de sünnet olduktan sonra Kabe'yi tavaf 
edene han'if denilmekteydi. Zira bu dö
nemde Araplar. Hz. İbrahim'in dininden 
sadece sünnet olmayı ve Kabe'yi tavaf 
etmeyi muhafaza etmişlerdi. Bundan 
dolayı putlara tapanlar kendilerinin ha
n'if olduklarını söylüyorlardı. İslamiyet 
ortaya çıkınca hanlf kelimesi müslüman
ları ifade etmeye başladı (Cevad Ali , VI, 
451 ). 

Hanlf kelimesinin ilk kullanılışını tesbit 
edebilmek için kelimenin Kur'an dışında
ki kullanım ve anlamlarını incelemek ge
rekir. Fakat hanlfin geçtiği metinterin ço
ğu, sıhhatlerinin şüpheli olması veya ifa
deterin kapalılığı yüzünden güçlükler ar
zetmektedir. Arap toplumunda "hnf' kö
künün türevleri ve bu arada han'if keli
mesi birçok şair tarafından kullanılmış
tır. Eymen b. Hureym'e ait mısralarda 
hiçbir han'ifin tavaf etmediği. hiçbir kas
sm gece boyunca dua ederek ateşi önün
de durmadığı , pişirilmesinde hiçbir ha
hamın hazır bulunmadığı Cürcan şara
bından bahsedilmektedir. Bu mısralarda 
han'if. "kas" (papaz) ve "habr" (haham) ke
limeleriyle birlikte kullanılmakta. ancak 
farklı bir kişiyi göstermektedir. Well
hausen'e göre kas Mecüs'i din adamım, 
ha br yahudi din adam ını, han'if de hıristi
yan zahidini ifade etmektedir. Nöldeke 
ve Frantz Buhl ise bu şiirdeki han'ifin 
müslüman anlamına geldiğini belirtmiş
lerdir. Hüzeyl kabilesinden şair Sahr'ın bir 
beytinde. şarap içmekte olan hıristiyan

ların bir han'ifin etrafında dolaştıkları an
latılmaktadır. Buradaki hanlfin hıristiyan 
keşişi veya içkiden uzak duran bir zahidi 
ifade ettiği ileri sürülmüştür. Nöldeke, 
bu beyitteki han'ifin kime delalet ettiği
nin açık olmadığını belirtir; W. Montgo
mery Watt'a göre ise bu bir müslüman
dır (Ef2 [Fr.]. lll, 169). Ebü Züeyb'in, "Ora
da bir han'if gibi iki ay cumada ve iki ay 
saferolmak üzere dört ay kaldı" anlamın
daki beyti. Luvls Şeyho'ya göre hıristiyan 
keşişlerin oruçlarına telmih olduğu için 
beyitteki han'if bir hıristiyan keşişi gös
termektedir. Ancak burada dini tam ola
rak bilinmeyen bi' zahidin SÖZ konusu ol
duğu da ileri sürülmüştür. Ciranü'I-Avd 
adlı putperest şairin mısralarında ibade
tini (salat) ifa eden bir abid "mütehannif"
ten bahsedilmektedir. Buhl. bunun İslam 
öncesi bir Arap zahidi olduğunu ileri sü
rerken Horovitz. beyitteki "ekame's-sa
late" ifadesinin söz konusu kişinin put-



perest bir zahid olması ihtimalini zayıf
Iattığını söyler. Watt ise bunun bir müs
lüman olduğunu belirtir. Zürrumme'nin. 
"Gölge batıya döndüğünde onu hanlf sa
nırsın, güneş doğduğunda ise hıristiyan 
olur" beytindeki hanlf hem müslüman 
hem de zahid anlamındadır. Josef Horo
vitz bu ifadenin Kur'an sonrası döneme 
ait olduğunu söyler. Cerlr b. Atıyye'nin. 
"Ey Al-i Dirhem ı Siz. hıristiyanların Hanlf 
dinini benimseyenlerle anlaşma yapması 
gibi alçaklıkla anlaşma yaptınız" beytin
deki (Şerf:ıu Divan, s. 41 3) "yetehannef"in 
failinin Arap veya hıristiyan zahidi olabi
leceği düşünülmüşse de şiirde hanlf ile 
hıristiyanın birbirinin karşıtı olarak kul
lanılmış olması ikinci ihtimalin isabetsiz 
olduğunu gösterir. Beyitte geçen "yete
hannef"in masdan olan "tehannüf" müs
lüman olmak anlamındadır (Ef2ıFrJ. III, 
169) Ebü'I-Ahzer ei-Himmanl'nin şiirin
de yer alan. "Her iki deve de diz çöküp ha
nlf olmayan hıristiyan kadının ibadet eder
ken yaptığı gibi başını eğdi" cümlesinde 
hanlf Horovitz'e göre muhtemelen müs
lümandır. Fakat buradaki hanlfin müslü
man anlamına gelemeyeceğini söyleyen
ler de vardır (Faris-Giidden, XIX/3, s. 3; 
ayrıca bk. Horovitz, s. 57-58; Moubarac, 
s. 153-154, 156; İA, V/1, s. 216; Ef2ıFr.J. 
lll, 169) 

Konusu Kuzey Arabistan'da geçen bir 
kıssada, Bekr kabilesine mensup bir hı
ristiyan olan Sistam b. Kays'ın ölmek üze
re iken kardeşine. "Eğer kavminin yanı
na geri dönersen hanlf olurum" diye ba
ğırdığı kaydedilir (Müberred, 1, 298) . Mü
berred, bu hadise cereyan ettiğinde Hz. 
Muhammed'in tebliğ faaliyetine başladı 

ğınİ. dolayısıyla kıssadaki hanlf kelimesi
nin müslüman anlamına geldiğini belir
tir. Buhl ise buradaki hanlfin, Nöldeke'
nin anladığı gibi müşrik veya mürted ola
rak anlaşılmasının manayı daha etkili kı 

lacağını ifade eder (İA, VII, s. 2 ı 6) . Bu 
görüş. kelimenin menşeinin Süryanke 
olduğunu ve putperest anlamına geldi
ğini savunan görüşü desteklemektedir 
(Moubarac, s. I 55 ). 

Hz. Peygamber'in çağdaşlarına ait ol
duğu kabul edilen hanlfle ilgili başka me
tinler de vardır. Bunlardan. Resul-i Ek
rem'in muarızı olan Evsli Ebu Kays b. 
Eslet'e ait mısralarda şair. Kureyş'i Ya
hudilik ve Hıristiyanlığa karşı saf (hanlf) 
bir din kurmaya davet eder (İbn Hişam, 
1, 285) ve. "Eğer rabbimiz isteseydi ya
hudi ve hıristiyan olurduk; fakat biz ha
nlf olarak yaratılmışız" der (İbn Sa 'd, IV, 
385; DİA, X, I 75). Ümeyye b. Ebü's-Salt. 

Hanlf dininin kıyamete kadar devam ede
cek yegane din olduğunu söylemektedir 
(Ef2ıFrJ. lll, 169) 

Bu örnekler. Kur'an dışı literatürde ve 
İslam 'ın ilk yıllarına ait şiirlerde han If ke
limesine farklı anlamlar verildiğini gös
termektedir. David Samuel Margoliouth, 
Kur'an'ın tertip edilmesi döneminde ha
nlfin manasını pek az kimsenin bildiğini. 
onu ilk kullanan şairin anlamını da Kur
'an'dan aldığını ve İslam'ın ı. asrında ha
nlftabirinin genellikle "müslim" manasın
da kullanıldığını ifade etmektedir (JRAS 
ı I 903 ı, s. 483; Jeffery, The Foreign Voca
bulary o{ the Qur'an, s. ı 14) . Ebu Züeyb, 
Sahr ei-Hüzellve Eymen b. Hureym'in be
yitlerinde geçen hanlf kelimesi Wellhau
sen'e göre "müttaki, zahid", Hubert Grim
me'e göre "münkir ve kafir" anlamları
na gelmektedir ( Margol iouth, ıı9031, s. 
48 ı). Wellhausen. diğer beyitlerdeki ha
nlfi hıristiyan keşiş diye anlamaktaysa da 
bu beyitlerde kelime hıristiyan rahip ve
ya keşişten farklı bir kişi olarak takdim 
edilmektedir. Moubarac'a göre sadece 
Sistam kıssasındaki hanlf kavramı put
perest veya müslüman belirli bir cemaa
ti ifade etmektedir. Diğer bütün örnek
lerde yer alan hanlfi yalnızca "zahid" an
lamında almak mümkündür. Çünkü bu 
yerlerde hanlf kavramı. farklı bir dini ce
maate ait olmaktan çok tövbe ve duaya 
dayanan bir hayat tarzını göstermekte
dir. Dolayısıyla bu anlam. kelimenin Arap
ça etimolojisine ve Grunbaum ile Micha
elis tarafından yorumlanan şekliyle diğer 
Sami köklerle de uyum içindedir (Mou
barac, s. 157-158). 

İster zahid ve müttaki ister müslim 
manasında kabul edilsin. hanlf kelimesi
nin Arapça'daki anlam ve kullanımı ile 
Süryanl ve Araml dillerindeki anlam ve 
kullanımı farklıdır. Arapça'daki hanlfin 
Süryanlce'deki "hanpo"dan türemiş ola
mayacağı kabul edilirse mesele halledil
miş olur. Kökler birbirine benzese de ke
limeler iki ayrı dile ait bulundukları için 
farklı anlamda olmaları tabiidir. Ancak 
hanlfin Arapça bir kökten değil "putpe
rest" anlamındaki Süryanlce kökten gel
diği kabul edilse bile manadaki bu zıtlığı 
şu şekilde açıklamak mümkündür: a) Ke
limenin kökünde mevcut çok anlamlılık 
sebebiyle kullanıldığı yere göre her iki 
anlam da kendini gösterebilir. Şöyle ki, 
"eğilmek. dönmek" manasma gelen ha
nef kökünden hanlf "ayrılan. sapan" de
mektir. Ancak kelime. hak veya batı! din
den dönülmesine göre inançlı veya put
perest kişiyi ifade edebilmektedir. b) Bis-
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tam kıssasındaki hanlfi putperest olarak 
anlamak da mümkündür. O takdirde ay
nı kelime. hıristiyan olan ve olmayan Arap 
toplumlarında iki farklı manada kullanıl
mış olmaktadır. Nitekim Kur'an Arapça
sı'nda hanlf"müslim" anlamında iken Ma
rün! dua kitabında hala "putperest" ma
nasını taşımaktadır. Böylece birçok ben
zeri gibi hanlf kelimesi de aynı dil grubu
nun çeşitli kollarında farklı anlamlara ge
lebilir. Nitekim epicurus, "mülhid" ma
nasına gelen İbranice hanef kelimesinin 
tefsiri olarak kullanıldığı halde Kuzey Af
rika'da hıristiyan misyoneri ifade etmek
tedir ( Margol iouth, ı I 903 ı. s. 4 79). Bu
nun gibi Arapça'da "samimi müslüman" 
anlamındaki hanlf kelimesi Babilanya di
linde "sapkın" demektir. Bir kelimenin 
farklı dillerde anlam değ işikliğine uğra

masını dini düşmanlıklarla açıklamak 
mümkündür. Nitekim Hz. İbrahim ile Ba
bilonyalılar arasında tartışma vardı. Zira 
Hz. İbrahim onların dinlerine karşı çıkmış
tı (Hamidullah, Le Saint Coran, s. 2 I). 

Kur'an'da ve Hadiste Hanif. Kur'an- ı 

Kerim'de hanlf kelimesi on yerde (b k. M. 
F. Abdü lbaki, el-fvlu'cem, "l).anlf" md.). 
çağulu olan hunefa ise iki yerde (el-Hac 
22/31; ei-Beyyine 98/5) geçmektedir. Bu 
on iki yerin dokuzunda Harrifliğin müşrik

likten farklı ve onun karşıtı olduğu belir
tilmekte (ei-Bakara 2/1 35; Al-i im ran 3/ 
67, 95: ei-En'am 6/79, 161; YGnus 10/105: 
en-Nahl 16/120, 123; el-Hac 22/31), bu 
arada sekiz yerde Hz. İbrahim'in imanını 
ifade etmekte (ei-Bakara 2/135; Al-i im
ran 3/67, 95; en-Nisa 4/1 25; ei-En'am 6/ 
79, 161 ; en-Nahl 16/120, 123). bu sekizye
rin beşinde aynı zamanda din manasma 
gelen "millet" kelimesi yer almakta. bir 
yerde de bizzat Hz. İbrahim kendini ha
nlf diye nitelemektedir (ei-En'am 6/79). 

Hanlf kelimesi Kur'an'da bir taraftan 
Hz. İbrahim'in imanını ifade etmek için 
ve müşrikliğin karşıtı olarak kullanılırken 
diğer taraftan Hz. İ brahim'in yahudi ve 
hıristiyan olmadığı (Al-i imran 3/67; ei
Bakara 2/135 ), Ehl-i kitabın harrifler ola
rak Allah 'a kulluk etmekle emrolunduk
ları (el- Beyyine 98/5) vurgulanmaktadır. 
Ayrıca Hz. Muhammed'e ve ona uyanlara 
hanlf olarak Allah'a kulluk etmeleri em
redilmiştir (Yunus ı 0/1 05; er-RGm 30/ 
30). Buna göre Harriflik müşriklik olma
dığı gibi Yahudilik ve Hıristiyanlık da de
ğildir; Allah'ın başlangıçtan itibaren in
sanlara bildirdiği, insanın tabiatma en 
uygun olan tevhid dinidir (DİA, IX, 3 ı 6). 
Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade 
edilir: "Sen yüzünü hanlf olarak dine. Al-
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lah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış
sa ona çevir. Allah'ın yaratışında değiş
me yoktur. İşte dosdoğru din budur, fa
kat insanların çoğu bilmezler" (er-Rum 
30/30). Moubarac. Kur'an'da hanifin ta
nımıyla ilgili en zengin anlamlı ifadenin 
bu ayette yer aldığını ve burada belirli 
bir dini tavrın önerildiğini belirtmektedir 
(Abraham dans le Coran, s. 159). Kur
'an'ın önerdiği ve hanlf diye nitelendirdi
ği bu tavır müşrikliğe ters olduğu gibi 
(en-Nahl ı 6/ı 20) Ehl-i kitabın dininden 
de farklıdır. Kur'an'a göre Hanlflik Yahu
dilik ve Hıristiyanlık'tan öncedir: "Ey Ehl-i 
kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıyor
sunuz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle 
ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez 
misiniz? İbrahim ne yahudi ne de hıristi
yan idi; fakat o bir hanlf ve müslümandı; 
müşriklerden de değildi" (Al-i imran 3/ 
65, 67). 

Ehl-i kitap bir ümmet veya ümmetler 
topluluğu olarak düşünülebilirken Kur
_'an'da ve sonraki İslami kaynaklarda Ha
nlfliğin içine dahil edilmemiştir. Dini bir 
topluluğa hamledilmiş bir terim olarak 
hanlf kavramı sıkı bir şekilde Kur'an 'ın Hz. 
İbrahim'le ilgili doktrinine bağlanmıştır. 
Başka bir ifadeyle bu kelime insanoğlu
nun itaat, inanç ve saflık içerisinde bulun
ması için Allah tarafından vazedildiğine 
inanılan asli din manasındadır (Denny, 
XXIV, 31, 33). 

Öteyandan Kur'an-ı Kerim'de harrifke
limesi İslam ile eş anlamlı olarak kullanıl
maktadır (Al-i imran 3/67). Nitekim İbn 
Mes'Qd, "Allah katındayegane din İslam'
dır " (Al-i imran 3/19) ayetindeki İslam 
yerine Hanlfiyye .kelimesini koymuştur 
( Jeffery, Matedals for the History of the 
Text of the Qur'an, s. 32; Ebu Hayyan ei
EndelüsT, ll, 410) . Ayrıca hanlf"dln-i kay
yim" ile de eş anlamlıdır (Dİ~, IX, 312, 
3 1 3, 3 5 ı ) . Bütün bunlar. han If kelime
sinin Kur'an'da hem putperestliğin hem 
de yahudilerle hıristiyanların bozulmuş 
tevhid inancının karşıtı olarak kullanıl
dığını göstermektedir. Ancak Richard 
Beli ve C. Snouck- Hurgronje gibi bazı 
şarkiyatçılar. Hz. İbrahim'i hanlf olarak 
tavsif eden ayetlerin Medine dönemine 
ait olduğunu. Hz. Muhammed'in Medi
ne'deki yahudi ve hıristiyanlardan aldığı 
bilgilerle Hz. İbrahim'i bu şekilde nitelen
dirdiğini öne sürmektedirler (Hurgron
je, s. 30; Nöldeke-Schwally, I, 145-146). 
Bunlara göre Resul-i Ekrem Mekke'de 
iken yahudilere karşı ümitli ve iyimserdi. 
Dolayısıyla bu döneme ait sfırelerde Hz. 
İbrahim diğer peygamberlerden farklı bir 
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şekilde anlatılmamıştı. Fakat yahudilerin 
düşmanca tavırlarını görünce fikir değiş
tirdi ve İbrahim'in Yahudilik ve Hıristiyan
lık'tan farklı bir inancı olduğunu ileri sür
meye başladı. Bu sebeple Hz. İbrahim 
Medine'de nazil olan sürelerde hanlf. 
müslim. İbrahim dininin kurucusu. Ka
be'yi inşa eden kişi olarak takdim edildi 
(Jeffery, The Foreign Vocabulary of the 
Qur'an, s. 112-1 ı 3; Moubarac, s. 53-54 ); 
onu yahudi ve hıristiyan kabul edenlere 
karşı da. "İbrahim ne yahudi ne hıristi
yandı; fakat Allah'ı bir tanıyan dosdoğru 
bir müslümandı. müşriklerden de değil
di" (Al-i imran 3/67) denilerek farklılık 
vurgulandı (Moubarac, s. 152) . Şarkiyat
çıların bu görüşleri yine şarkiyatçılar ta
rafından tenkit edilmekte ve Hz. İbra
him'le ilgili olmayan hanlf kelimesinin 
(Yunus 10/105; er-Rum 30/30) üçüncü 
Mekke dönemine ait olduğu ve putpe
restliğin zıddı olarak kullanıldığı belirtil
mektedir (a.g.e., s. 151 ). Ayrıca hanlf sa
dece iki yerde (el-Bakara 2/135; Al-i im
ran 3/67) yahudi ve hıristiyan karşıtı ola
rak geçmekte, diğer yerlerde müşrik kar-

. şıtı olarak zikredilmektedir. 

Kur'an-ı Kerim Araplar'dan putlara tap
mayan. yahudi ve hıristiyan olmayan. bir 
tek ilahın varlığına inanan ve O'na kulluk 
eden bir cemaate işaret eder ki bunlar 
"hunefif' veya "ahnaf" diye bilinirler. Bu 
kimseler yahudi ve hıristiyan olmadıkla
rını. İbrahim'in dinini takip ettiklerini. 
Allah'a şirk koşmadıklarını söylerler (ei
Bakara 2/ 135; Cevad Ali, VI , 449). 

Hanlf kavramı Kur'an'daki anlamıyla 
hadislerde de yer alır. İbn Abbas'tan ri
vayet edilen bir hadise göre Hz. Peygam
ber' e, "Allah katında hangi din daha mak
buldür?" diye sorulduğunda. "Kolaylaştı
rılmış Hanlflik" demiştir (Müsned, ı. 236; 
Buhar!, "İman", 29 Jbab ba ş lığındaJ) 
Resfıl-i Ekrem'in, "Allah katında hak din 
İslam'dır" (Al-i im ran 3/19) ve. "Sizin için 
din olarak İslam'ı seçtim ve ondan razı 
oldum" (ei-Maide 5/3 ) mealindeki ayet
lere ters düşecek bir beyanda bulunma
sı mümkün değildir. Bu sebeple "kolay
l aştırılmış Hanlflik" ifadesiyle İslam'ı kas
tetmiştir (Çakan, I, 148-153). Buharl'de 
yer alan başka bir rivayete göre Zeyd b. 
Amr b. Nüfeyl hakiki dini aramak ama
cıyla Şam'a gitmiş. rastladığı bir yahudi 
ve bir hıristiyan alimine dinlerini sorup 
beklediği cevabı alamayınca kendilerine 
hangi dini önerdiklerini sormuş. onlar da 
Hanlfliği tavsiye etmişler; Harrifliğin İb
rahim'in dini olduğunu . onun yahudi ve 
hıristiyan olmadığını. sadece Allah'a kul-

luk ettiğini belirtmişlerdir (Buhar!, "Me
na~bü'l-enşar", 24) . 

Hz. Peygamber'in. "Allah. ' kullarımın 

hepsini harrif olarak yarattım' buyurdu" 
(Müsned, IV. 162; Müslim, "Cennet", 63) 
mealindeki hadisiyle. "Ben Yahudilik ve 
Hıristiyanlık'la değil kolaylaştırılmış Ha
nlflik'le gönderildim" (Müsned, V, 266; 
VI, 116, 233) hadisi birlikte düşünüldü
ğünde Hanlfliğin. bütün peygamberlerin 
tebliğlerinde ortak olan ilkeleri ifade et
tiği ve İslam'ın da bu ilkeleri yaşatan bir 
din olduğu, Hz. İbrahim gibi Hz. Muham
med'in de aynı dini tebliğ ettiği sonucu
na varılır. Bundan dolayı hanlf kelimesi 
İslami literatürde Kur'an'daki anlamıyla 
ve müslim kelimesinin eş anlamiısı ola
rak, Hanlfiyye de Hz. İbrahim'in dinini ifa
de için kullanılmıştır. Tehannüf ise İslam'a 
dönmek demektir; tehannus fiili de bu
nun gibidir. Hirschfeld ile Charles James 
Lyall. bu kelimeyi İbranice tehinnoth ke
limesinden türetmek istemişlerse de bu 
doğru değildir (EJ2 !Fr. i. III. 169; İA, VII, 
s. 215). 

Kur'an'da ve hadislerde geçen hunefa 
hakkında şu görüşler ileri sürülmüştür: 
1. Hanlfler yahudi ve hıristiyan olmayan 
bir dini gruptur. Hanlfler hakkında Batı'
da ilk ciddi araştırınayı yapan Avustur
yalı Aloys Sprenger bunları. kendilerini 
han If diye tanıtan ve tebliğinin ilk yılın
da doktrinlerini teyit eden Hz. Muham
med'in mübeşşirleri olarak görmekte ve 
kendilerine has kutsal kitapları olan bir 
fırka olarak kabul etmektedir (Gilliot, s. 

•· 7; İA, VII, s. 215; Cevad Ali, YI, 463). 
Hanlfler'in yahudi ve hıristiyan bir cema
at olmadıklarını ileri sürenler arasında 
Şeyho, Horovitz ve Kremer de vardır (Fa
ris-Giidden, XIX/3, s. ı). z. Hanlfler dini 
bir grup değildir ve belirli bir dini sistem
leri yoktur. Sprenger'in görüşüne karşı 
çıkan Wellhausen'e göre hanlfler ne bir 
tarikat ne de organize bir cemaattir. On
lar paganizmden uzak ve politeizme kar
şıdırlar. Çok sıkı bir riyazeti benimsemiş
ler. fakat zahiren bir cemaat olarak orta
ya çıkmamışlardır. Nöldeke ve M. Theo
dar Houtsma da aynı kanaattedir, fakat 
Houtsma, Wellhausen gibi hanlfleri sa
dece hıristiyanlarla sınırlandırmaz. 3. Ha
nlfler Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan etki
lenmiş bir Arap hareketini temsil eder. 
Buhl genel hatlarıyla bu görüştedir (Gil
liot, s. 8-9; İA, V/ 1, s. 216) 4 .• Hanlflik müs
takil bir Arap hareketidir. Grimme. Mar
goliouth. Richard Beli, Johann Fück ve 
Clair Tisdall bu görüşü benimsemişlerdir. 
Margoliouth'un. Hz. Muhammed'in geli-



şinden birkaç yıl önce Arap yarımadasın
da bir tür monoteizmin bulunduğu ve ta
raftarlarına hareketi başlatan Müseyli
me'ye nisbetle "müslim", Müseylime'nin 
mensup olduğu kabileye nisbetle de Hanl
fiyye denildiği şeklindeki görüşü (JRAS 
ı ı 903], s. 484-493) Charles J. Lyall tara
fından reddedilmiştir (a.g.e., s. 77 ı -784 ). 

Esasen Margoliouth, daha sonra bu iddi
asından vazgeçerek hanlflerin Güney Ara
bistan'da görülen tabii dinle ilgili olduk
larını söylemiştir (Mw, XIX ı ı 929], s. 9, 

ı ı). Clair Tisdall'e göre Hz. Muhammed'in 
ortaya çıkışından birkaç yıl önce Medine. 
Taif ve Mekke'de putlara tapmayı red
deden, tek tanrı inancını yeniden tesis 
etmek isteyen insanlar zuhur etmiş, Hz. 
Muhammed de onların doktrinini benim
semiştir (The Original Sources of the Qur
'an, s. 272-273). Richard Bell'e göre ha
nlf saygı duyulan, putperestlikten dönüp 
tabii dine uyan bir grup insanı ifade eden 
bir terimdi. Hz. Muhammed bu terimi 
benimsemiş ve Hz. İbrahim'in bir vasfı 
olarak kullanmıştır (The Origin of Islam 
in its Christian Environment, s. 58-59, 

ı 32). Aynı müellif, daha sonra neşrettiği 
bir makalesinde Arthur Jeffery'nin filolo
jik tahlillerini benimseyerek hunefanın 
yahudi ve hıristiyan olmayan ve eski fıtrl 
dini takip eden Araplar olduğunu kabul 
etmiştir (MW, XX ıı930J, s. 121, 124) 

Johann Fück de Hanlfliği bir Arap hare
keti olarakyorumlamaktadır. Ona göre İs
lam'a hazırlık mahiyetinde bir Arap milli 
monoteizmi mevcuttu. Bu monoteizm ta
raftarları daha önceki dinlerden tek tan
rı inancı. putperestliği red gibi kendileri 
için faydalı olan şeyleri almışlardı ( Stu

dies on Islam, s. 91-94; Gilliü't; s. 10-12). S. 
Hanlflik Sabillik'le sıkı bir ilişki içindedir. 
Faris ve Glidden bu hususta Tor Andrae 
ve Johannes Pedersen'i referans olarak 
göstermektedirler. Pedersen, Kur'an'da
ki hanlf ve Sabiln terimlerinin eş anlamlı 
olduğunu belirterek bu iki kelime arasın
da Helenistik ve gnostik terimleri arasın
dakine benzer bir ilişki bulunduğunu ifa
de eder. Bu görüş J. B. Segal ve J. Hjarpe 
tarafından da desteklenmektedir (Gün
düz, The Knowledge of Life, s. 20-22, 44) 

İbn Hazm'ın ifadesine göre Hz. İbrahim 
Sabiller'e İslam ve Han If diniyle gönderil
miş ve o zamandan beri Hz. İbrahim'in 
ümmetine hunefa denmiştir ( el-Faşl, ı. 

3 5). Mes'udl de h u n efa ile Sabiller'in kas
tedildiğini düşünmekte, fakat Sabiller'in 
henüz Zerdüştlliği ve Hıristiyanlığı kabul 
etmemiş İran ve Roma halkı olduğunu 
ileri sürmektedir. Ona göre Sa billik ilk Ha-

nlflik'tir. Tahmuras'a Buda (Budasb) tara
fından getirilen bu mezhep Zerdüşt ön
cesinde İran'da mevcuttu (et-Tenbih, s. 
6, 90-91, 122-123, 136; İA, V/ 1, S. 216) 

Hanlfliğin ne olduğu ve hanlflerin kim
liği hususunda başka görüşler de vardır. 
M. Rodinson, hanlflerin milli gururları se
bebiyle Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa gir
meyen tevhid ehli olduklarını söyler (Ma
homet, s. 89-90) Watt'a göre bu terimin 
müslümanlarca benimsenen anlamı Kur
'an'dan kaynaklanmaktadır. Kur'an dışın
da, mesela Cahiliye Arapları'nda kullanıl
dığında hanlf putperest demektir. "Şu 
halde İslam öncesi dönemde bu adın ve
rildiği kişileri veya dini akımları aramak 
boşunadır. Bu dönemde dini hareketler 
ve şahsiyetler mevcuttu. fakat onlardan 
herhangi biri İslami manada hanlfti de
mek, muahhar bir müslüman savunucu
nun veya Sabit b. Kurre gibi İslami tesire 
maruz kalmış bir kişinin işi olup bunun 
hiçbir değeri yoktur" ( Muhammad's M ec
ca, s. 38; EJ2 [Fr.], lll, 170). Patricia Crone 
ve Michael Cook'a göre Hz. İbrahim ve 
onun imanı ile birleştirilen hanlf kavramı, 
atalar kültüne dayalı İslam'a monoteist 
bir statü sağlamaya yaramaktadır. Cl. Gil
liot'ya göre ise hanlflerle ilgili kıssalarda 
İslam geleneğinin hedefi, Hz. Muham
med'in ecdadının monoteist olduğunu 
ve putlara tapmadığını göstermektir. Ha
dis kaynaklarında görülmemekle bera
ber bazı tarih ve menakıb kitaplarında Hz. 
Peygamber'in İbrahim! Hanlfliğe men
sup bulunduğunu söylediği, Mudar, Re
bla ve İlyas'ın da müslüman olduğunu 
belirttiği rivayet edilmektedir (İbn Sa'd, 
ı. 58; Belazürl, ı. 3 ı; Ya'kübl, ı. 226; Hilll, 
s. 334, 347; Halebl, ı, 27). Ancak savun
ma amacıyla ortaya atılmış olsa da ha
nlflerle ilgili kıssalarda tarihi bir gerçek
lik vardır. Bunun en sağlam kanıtı, İslam 
geleneğinin Hz. Muhammed'e karşı çı
kan hanlflerin kıssalarını nakletmesidir. 
Bu hanlflerden üçü Ebu Amir b. Seyfi, 
E bO Kays b. Eslet ve ümeyye b. Ebu's
Salt'tır (Gilliot, s. I 5). 

EbO Amir gerçek dini ve peygamberi 
aramış. Necran hıristiyanları ile Teyma' 
yahudileri arasında bilgi toplamış. fakat 
her iki dini de kabul etmeyerek İbra
him'in dinine yani Hanlfliğe mensup ol
duğunu ilan etmiştir. EbO Amir kendini 
gerçek bir hanlf olarak görüyor, rahip 
adını benimsiyor, bir bid'atçı gibi gördü
ğü Hz. Muhammed'e karşı çıkıyordu 
(a.g.e., s. 16) ResOl-i Ekrem ise ruhban
hğı Hanlfliğin zıddı olarak kabul etmiştir. 
Nitekim rahip diye bilinen Ebu Amir b. 

HANTF 

Seyfi Medine'ye gelip ResQiullah'ı gördü
ğünde ona, "Getirdiğin din nedir?" diye 
sormuş. Resuluilah da, "İbrahim'in dini 
olan Hanlfliği getirdim" cevabını vermiş: 
Ebu Amir, "Ben de o din üzereyim" deyin
ce ResOl-i Ekrem, "Sen o din üzere değil
sin, sen o dine onda olmayan şeyi soktun" 
demiştir (Cevad Ali . VI, 458) Ebu Amir'in 
rahip diye şöhret bulması , bazı rivayet
lerde onun hanlf olarak takdim edilmesi, 
Wellhausen'i hanlflerin hıristiyanlardan 
bir grup oldukları görüşüne sevketmiştir 
(a.g.e., VI, 460) EbQ Amir'in inancını in
celeyen M. Gil'e göre Arap yarımadasın
da iki tür Hanlflik vardı. Bunlardan biri 
hanlf diye de anılan EbQ Amir'in yönetti
ği hareketli ve Maniheizm'den etkilen
mişti. Diğeri ise Hz. Mubammed ve be
raberindekilerce ihya edilen Hanlflik'tir 
(lOS, xıı ıi99 2], s. 45) 

Bu görüşlerin yanında, yahudiler ve hı

ristiyanların cephe alması neticesinde Hz. 
Muhammed'in kendi hareketini İbrahim 
diniyle yani Hanlflik'le aynlleştirdiğini, bu 
hareketin İslam adını almadan önce Ha
nlfiyye diye adlandırıldığını söyleyenler de 
vardır. Bunlara göre Hanlfiyye, temelde 
politeizme karşı Mekke'deki dini arınma 
cereyanı ve Ehl-i kitaba karşı bir tür re
form hareketidir (Waardenburg, s. 3 I ı, 
3 ı 3). 

İslam öncesi dönemde kendilerine ha
nit denilen kişilerin mevcudiyeti tarihi bir 
vakıadır. Onların hangi inanca mensup 
ve nasıl bir cemaat oldukları hususunda 
çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte o 
dönemde bilinen iki önemli din olan Ya
hudilik ve Hıristiyanlığı benimsemedikle
ri, putperesttiği reddettikleri ve tevhid 
inancına bağlı bulundukları anlaşılmak

tadır (Denny, XXIV, 28). Esasen Kur'an-ı 
Kerim'de verilen bilgiler de aynı mahiyet
tedir. 

Hanlflerin inanç esasları, din anlayış
ları. tanrı tasawurları ve tevhid telakki
Ieri hakkında Cahiliye kaynaklarında ve 
Yunanca, Latince eserlerde bilgi yoktur. 
Bu husustaki bilgiler sadece İslami kay
naklarda bulunmaktadır. Bu bilgilere gö
re Cahiliye Arapları'nın nazarında sünnet 
olan ve Kabe'yi tavaf eden herkes hanif
tir ( Zemahşerl , I. I 78, 236, 407; Fahred
din er-Razi, Xlll, 57). Taberi bu iki özelli
ğin yeterli olmadığını söyler: zira Cahiliye 
döneminde bazı müşrikler de sünnet olup 
Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Halbuki Kur
'an'da Hanlflik müşrikliğin zıddı olarak 
gösterilmiştir. Şu halde hanlf olmanın 
şartlarından biri tevhid ehlinden olmak-
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tır (Cami'u'l-beyan, ı. 564; lll , 105). Bazı 
kaynaklar, bu niteliklere putlardan uzak 
durmayı ve cünüplükten dolayı yıkanma
yı da eklemişlerdir (Lisanü'l-'Arab, "I:ınf" 
md ) Diğer taraftan haniflerin putlara 
kurban edilen, Allah'tan başkası için ke
silen hayvanların etlerinden yemedikleri, 
içki içmedikleri de nakledilmektedir (Kur
tubl, IV, ı 09). Fahreddin er-Razive Taber
si, ulemanın Haniflik'le ilgili görüşlerini 
şu dört maddede özetlemişlerdir : Hac
cetmek, hakka tabi olmak, Hz. ibtahim'in 
getirdiği şeriata uymak ve sadece Allah'a 
kulluk etmek (MefaW:ıu'l-gayb, IV, 89: 
Mecma'u'l-beyan, I, 403) Bu tesbitiere 
rağmen yine de hanlflerin inanç ve iba
detleri, tabi oldukları kitap veya kitaplar 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Şu kadarı 
bilinmektedir ki hanlfler, yaşadıkları dö
nemde mevcut olan Yahudilik ve Hıristi
yanlık gibi dinlerden hiçbirine iltifat et
memiş, çevrelerindeki putperestlerden 
ve onların putlarından yüz çevirip ibra
him'in ilahı olan bir Allah'a yönelmişler
dir. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl gibi bazıları ib
rahim 'in dini olan gerçek dini aramaya 
çıkmış. bir kısmı halkı putlardan uzaklaş
tırmaya çalışmış. bazıları da teemmül ve 
tefekkür için inzivaya çekilmiştir. Tarih
çilerin tesbitlerine göre hanifler okur ya
zar kişilerdi. Bir kısmı Suryanice ve ibra
nice gibi dilleri de bilirdi. Ayrıca seyahate 
çıktıkları, hıristiyan ve yahudi din adam
ları ile görüştükleri için oldukça kültürlü 
bir tabaka teşkil ediyorlardı (Cevad Ali, 
VI , 457-458). 

islam! kaynaklarda hanif olarak nitele
nen pek çok kişinin adından bahsedilmek
te olup bazıları şunlardır: Kus b. Saide el-

• iyadl. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Ümeyye'l:i. 
Ebü's-Salt. Erbab b. Riab, Süveyd b. Amir 
ei-Mustalaki, Ebu Kerb Es' ad ei-Himyeri, 
Vekı~ b. Selerne b. Züheyr el-iyadi, Umeyr 
b. Cündeb ei-Cühenl. Adi b. Zeyd el-iba
dl. Ebu Kays Sırme b. Ebu Enes, Seyf b. 
Zuyezen, Varaka b. Nevfel ei-Kureşi, 
Amir b. Zarb ei-Udvanl. Abdüttabiha b. 
Sa'leb b. Vebra b. Kudaa. ilM b. Şihab 
et-Temlml. Mütelemmis b. Ümeyye ei
Ken'ani. Züheyr b. Ebu Sülma. Halid b. 
Sinan el-Abs!. Abdullah ei-Kudai, Abid b. 
Ebras ei-Esedi. Ka'b b. Lüey (MahmGd 
Şükri AIGsl, ll, 244-282 ). 

Mes'Qdi, haniflerden bazılarını Hz. lsa 
ile Hz. Muhammed arasındaki fetret eh
line dahil etmekte. onların tevhid ehli 
olup dirilişe inandıklarını belirtmektedir. 
Mes'Qdi'nin zikrettikleri arasında Hanza
le b. Safvan er-Ressi. Halid b. Sinan ei
Absl. Riab eş-Şenl. Ebu Kerb Es'ad el-

38 

Himyeri, Kus b. Saide el-iyadi. Zeyd b. 
Amr b. Nüfeyl, ümeyye b. Ebü's-Salt es
Sekafi. Varaka b. Nevfel. Addas, Ebu Kays 
Sırme b. Ebu Enes. Ebu Amir ei-Evsl. 
Ubeydullah b. Cahş ei-Esedl. Bahira er
Rahib vardır (Mürucü'?·?eheb, ı . 65-75). 
Bunlardan Kus b. Saide el-iyadl. Adi b. 
Zeyd el-ibadi, Bahira er-Rahib. Ebu Amir, 
Varaka b. Nevfel. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, 
Ubeydullah b. Cahş. Erbab b. Riab hıris
tiyandır ve hanifler listesinden çıkarılma
ları gerekir (ibn Hablb. s. 171-172: Cevad 
Ali , VI. 453. 463) . Ebu Kerb Es'ad el-Him
yeri. Abid b. Ebras, Züheyr b. Ebu Selmil'
nın dinlerinin ne olduğu kesinlikle belli 
değildir (Cevad Ali, VI. 463). Eksem b. 
Sayfi'nin de hanif olabileceği ifade edil
mektedir (DİA, X, 551 ). Kus b. Saide, Hz. 
Muhammed'in peygamber oluşundan kı
sa bir süre önce vefat ettiği nakledilen 
efsanevi bir şahsiyettir. 300 yıldan az ol
mamak üzere 600 hatta 700 yıl yaşadığı 
rivayet edilir. ResGl-i Ekrem'in Kus b. Sil
ide'ye yetiştiği ve Ukaz'daki hutbesini din
lediği, onun Cahiliye Arapları içinde öl
dükten sonra dirilmeye ilk inanan kişi ol
duğu. belagatının darbımesel haline gel
diği nakledilir. Kus b. Silide'nin hıristiyan 
olduğu sanılıyorsa da iddia edildiği gibi 
Necran lı bir papaz değildir (M ah m O d 
Şükrl el-Al Os!, ll , 244-246; Cevad Ali, VI, 
464-468; İA, VI, 1031 ). 

Zeyd b. Amr b. Nüfeyl putlara kurban 
kesmez, leş ve kan yemezdi. Bi'setten 
beş yıl önce öldü. Esma bint Ebu Bekir. 
Zeyd b. Amr'ın sırtını Kabe'ye dayamış 
olarak şöyle dediğini nakletmektedir: "Ey 
Kureyş topluluğu! Hayatım kudret elin
de olan Allah'a yemin ederim ki benim 
dışımda sizden hiÇ kimse ibrahim dini 
üzere değildir". Amir b. Rebla, Zeyd b. 
Amr ile karşılaşmış. Zeyd kendisine, "Ey 
Amir! Ben kavmimi terkettim ve ibra
him'in dinine ve ondan sonra ismail'in 
ibadet ettiğine tabi oldum. isınail'den 
sonra Abdülmuttalib soyundan bir nebi 
bekliyorum. Ona yetiştiğimde inanıp tas
dik edecek ve son peygamber olduğuna 
tanıklık edeceğim" demiştir (ibn Kutey
be, s. 59; Mahmud Şukrl el-Al Os!, ll, 247-
252: Cevad Ali, VI, 469-476) . 

Ümeyye b. Ebü's-Salt şiirlerinde dini 
konulara yer veren önemli bir şairdi. is
lam öncesi ilahi dinler hakkında bilgisi bu
lunan, putlara tapmayı reddeden ümey
ye, ibrahim'in getirdiği dinin devamı ka
bul edilen Hanifiyye'nin mensuplarından
d ı. Hz. Peygamber'in çağdaşı olmasına 
rağmen islam'a girmemiş, nebilik heve
sine kapılınıştır (İA, XIII, 100-101 ). Erbab 

b. Riab'ın, ResGl-i Ekrem'in gelişinden 
önce lsa dini üzere olduğu nakledilir ( ibn 
Kuteybe, s. 58; MahmGd Şükrl ei-AIGsT. 
ll , 258) Süveyd b. Amir ei-Mustalaki Ha
nif dinindendi. Şiirlerinden onun muvah
hid olduğu, ibrahim'in dinine meyletti
ği anlaşılmaktadır (a.g.e., II, 259). Ebu 
Kerb Es'ad ei-Himyerl. Hz. Muhammed'
den çok önce onun geleceğini bildirmiş 
ve ona inanmıştır. Veki' b. Selerne b. Zü
heyr el-iyadi'nin Cürhüm'den sonra bir 
dönem Kabe'nin yönetimini üstlendiği, 
Mekke'nin aşağı tarafında bir kule yap
tırdığı, Arap alimlerinin onu "sıddik" ola
rak bildikleri nakledilmekle beraber inan
cıyla ilgili malumat yoktur (a.g.e., ll, 460-
461 ). Umeyr b. Cündeb ei-Cüheni de Cahi
liye döneminde Allah'ın birliğine inanan
lardandı: islam'dan önce vefat etmiştir 
(a.g.e., Il. 26 1-262). Adi b. Zeyd el-ibadi 
Cahiliye dönemi şairlerindendi ve hıris
tiyandı. Ebu Kays Sırme b. Ebu Enes Be
ni Neccar'a mensuptu. Putlardan uzak
laşıp Hıristiyanlığa yöneldi ve rahip oldu. 
Daha sonra bu dini bıraktı; bir evi mescid 
edinerek ibrahim'in rabbine ibadet et
tiğini söyledi. Hz. Peygamber Medine'ye 
gidince de müslüman oldu. Seyf b. ZG
yezen ResGl-i Ekrem'in geleceğini müj
delemiş, onun peygamberliğine yetişirse 
Medine'ye gideceğini bildirmişti. Varaka 
b. Nevfel, putlara tapmayı kötü gören ve 
çok kitap okuyan bilgili bir kişiydi. Yahu
dilik ve Hıristiyanlığı incelemiş . ikincisini 
benimsemişti. Hz. Hatice'ye, Hz. Muham
med'in Musa ve lsa'nın müjdelediği pey
gamber olduğunu bildirmişti (a.g.e., ll , 
269-275; İA, XIII , 206~208) . Amir b. Zarb 
el-Udvani Arap hakim ve hatiplerinden
di. inancıyla ilgili fazla bilgi yoktur. Ab
düttabiha b. Sa'leb ve ilaf b. Şihab et
Temimi'ye ait beyitlerden onların Al
lah'a, ahirete ve Adem'in yaratıldığına 
inandıkları anlaşılmaktadır. Mütelemmis 
b. ümeyye ile Züheyr b. Ebu Sülma da her 
şeyi bilen, bütün ilahlardan daha üstün 
bir Allah'ın mevcudiyetine inanmışlar

dır. Halid b. Sinan ei-Absi, Allah'ın birliği
ni kabul edip Hanif dinine tabi olan salih 
bir kişiydi (MahmGd Şükrl ei-Aiüsl, II, 
277). 

Bu kişilerin ortak özelliklerini şu şekil
de sıralamak mümkündür: Putları ve her 
türlü şirki reddetmek, mensubu bulun
dukları kavmin yanlış adet ve inançlarına 
karşı çıkmak. cehaletin ortadan kaldırıl
ması için faaliyette bulunmak. kavimleri
nin baskılarından kurtulmak için onlar
dan uzaklaşarak inzivaya çekilmek ve ya
ratıcıyı düşünmek. Tarihçiler haniflerin 



kutsal kitapları , sayfaları ve ZebOr'u oku
duklarını, bazılarının Hz. İbrahim'in şeri
atı üzere yaşadıklarını , diğer bir kısmının 
da onun "kelimeler"ini aradıklarını, bu 
uğurda çeşitli sıkıntılara katlandıklarını, 

yolculuk yaptıklarını, rahip ve hahamlar
la görüşüp onlara sorular sorduklarını , 

ancak aradıklarını bulamadıkları için Ya
hudiliğe ve Hıristiyanlığa girmediklerini, 
İbrahim'in dinine inanmış olarak öldük
lerini bildirmektedirler (Cevad Ali . VI, 
507-51 O) 
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HANfF iBRAHiM EFENDi 

HA.NiF İBRAHiM EFENDi 
(ö. 1189/1 775) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Han If mahlasıyla anılan üç Osmanlı ali
minin en meşhurudur. Babası bir süre 
Bağdat defterdarlığı yapmış olan Üsküp
tü Mustafa Efendi'dir. Hanlf Efendi tah
silini İstanbul'da yaptı. Devrinin meşhur 
hattatlarından Katibzade Mehmed Refi' 
Efendi'den sülüs, nesi h ve ta'lik yazıları
nı meşketti. el-La'lü'l-musatffı adlı ese
rinin bir nüshasında bulunan bir kayıttan 
(Süleymaniye Ktp ., Hacı Mahmud Efen
di, nr. 3841/2, vr. 53• ) İstanbul'un Balat 
semtinde ikamet ettiği anlaşılmaktadır. 

Abacı Hüseyin Efendi'nin damadı olması 
sebebiyle önce Bostancı Ocağı katibi oldu; 
daha sonra Koca Mustafa Paşa evkafı ka
tipliğine tayin edildi (Müstakimzilde, Tuh

fe, s. 638). 

Tasawufta zikr-i hafi tarikini Tatar Ah
med Efendi'den aldığı kaydedilen Hanlf 
Efendi (a.g.e., s. 638). gençliğinden itiba
ren daha çok hadis ve siyer konularında 
çalışmalar yaptı. 1 Cemaziyelewel1147'
de (29 Eylül 1734) hariç medresesi mü
derrisi oldu. Sonraki üç yıl içinde ilmi kud
retini ortaya koyan beş eser yazdı. Tef
tiş göreviyle gittiği Haremeyn'de tanın
mış pek çok alimle görüştü ve ilmi çalış
malarda bulundu. Mekke'de iken telif et
tiği ed-Dürrü'ş-şemin adlı kırk hadis 
şerhini orada ikamet eden Mısırlı muhad
dis Abdülvehhab b. Ahmed Berekat el
Ahmed! et-Tantavi'ye sundu. Eseri çok 
beğenen Tantavi kitaba bir takriz yazdı 
ve Hanlf Efendi'ye ŞaJ:ıiJ:ı -i Bu.tıfıriokut
ma icazeti verdi (bu icazetnamenin bir 
nüshası için bk. iü Ktp. , AY, nr. 3454/10, 
vr. 133b) _ 

Hanlf Efendi 21 Reblülahir 1166'da (25 
Şubat 1753) sahn müderrisi oldu. Ertesi 
yıl Mimar Kasım Medresesi'ne nakledildL 
Bir müddet sonra da Süleymaniye Med
resesi'ne müderris tayin edildi. Onun bu 
göreve ne zaman başladığı bilinmemek
teyse de Muhtasarü'l-A'dfıd adlı eseri
nin bir nüshasına arkadaşı Mustafa Aşir 
Efendi tarafından düşülen bir nottan (Sü
leymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 418/3, vr. 
186•), bu eseri tamamladığı 11 77 yılının 
Cemaziyelahirinde (Aralık 1763) Süleyma
niye Medresesi'ndeki görevine devam et
tiği anlaşılmaktadır. 1177 yılı Ramazan 
ayı başında (4 Mart 1764) Galata. 1185 
yılı Zilkade ayında (Şubat 1772) Bursa ka
dısı olan Hanif İbrahim Efendi Bursa ka
dılığından emekli olarak İstanbul'a dön-
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