
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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dü ve bir süre sonra 1189 yılı Şewal ayın
da (Aral ık 1775) vefat etti. Mezarı . Şeyh 

Vahyl'nin kabri (Eyüp) karşısında bulunan 
Daye Hatun Türbesi'ndedir (Müstakim
zade . Tuh{e , S . 638). 

Daha çok Hanlfzade olarak tanınan ve 
çeşitli eserleri bulunduğu belirtilen Ah
med Tahir Efendi'nin Hanlf İbrahim'in 
oğlu olduğu bilinmektedir. Hilyetü'l-ev
liyfı ve ravzatü'l-asfiyfı adlı Türkçe bir 
eserin müellifi olduğu kaydedilen (iza
f:ı.u'l-meknün. I. 420) Süleyman Vecdl b. 
İbrahim Hanlf er-RCıml'nin de onun oğlu 
olduğu anlaşılmaktadır. 

İyi bir hattat olan Hanlf Efendi birçok 
eserini bizzat yazmış . başka müelliflere 
ait çok sayıda kitap ve risaleyi de istinsah 
etmiştir (bu eserlerin bazı nüshaları için 
bk. Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, 
nr. 79; Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Şer'iy
ye, nr. 525/2) 

Sade bir dil kullanma gayretine rağ
men Türkçe eserlerini Arapça ve Farsça 
terkiplerle süslü bir şekilde, ancak akıcı 
bir üslCıpla yazmış olan Hanlf Efendi'nin 
şiirde de güçlü olduğu eserlerinde rast
lanan çok sayıdaki şiirden anlaşılmakta
dır. Öğrencisi Müstakimzade Süleyman 
Sadeddin Efendi'nin el-Hediyyetü 's-se
feriyye ve'l-hazariyye adlı eserineyaz
dığı takrizin sonunda yer alan Arapça bir 
kıta (Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, Şer'iy
ye, nr. 525/ı, vr. 45•) bunların en güzel ör
neklerinden biridir. 

"Hanlf" mahlasıyla tanınmaları sebe
biyle bazı kaynaklarda Hanlf İbrahim Efen
di ile karıştırılan (mesela b k. Osmanlı Mü
ellifleri, ı. 281-283; Hediyyetü '1-'ari{in, ı. 

39) iki Osmanlı alimi vardır. Bunlardan 
biri, önceleri Hanlf mahlasını kullanmış 
iken sonradan Servet mahlası ile meşhur 
olan ve her iki mahlasla tertip edilmiş iki 
ayrı divanı bulunan istanbullu şair Os
man b. Salih'tir (ö . 1180/ 1 766) . Süleyma
niye (Hamidiye, nr. 1091/2) ve Topkapı 
Sarayı Müzesi (Hazine. nr. 973) kütüpha
nelerinde birer- nüshası mevcut olan ve 
Osman b. Salih'e ait olduğu çağdaşı Mu
radi ve diğer kaynakların verdiği bilgiler
le doğrulanan (Silkü 'd-dürer, lll , 150; Ra
miz, s. 55; Müstakimzade, Mecelletü'n
nisab, vr. 1 64•, 192•) Dfvfın-l Hanft, 
Bursalı Mehmed Tahir ile (Osmanlı Mü
ellifleri, I , 282) Fehmi Ethem Karatay 
(Türkçe Yazmalar, II, 207) tarafından Ha
nlf İbrahim Efendi'ye nisbet edilmiştir. 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde Siyer-i 
Şerif Manzumesi (N §.fiz Paşa, nr. 1212) 
ve Hasıl-ı Hacc-ı Şerft li-menfızili'l

Haremeyn (Lala İsmail Paşa, nr. 220) 
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adlı eserleri bulunan istanbullu şair ve 
hattat Seyyid İbrahim Hanlf Bey de (ö. 
121711802) Hanlf İbrahim Efendi ile ka
rıştırılan diğer alimdir (mesela bk. Fatln, 
s. 77; Arif Hikmet, s. 18; izaf:ı.u'l-meknün, 
Il, 33-34, 556; Sicill-i Osmani, Il , 258). 

Eserleri. 1. Hulfısatü'l-veffı if şer

hi'ş-Şifô.. Kadi iyaz'ın şernail ve siyer ko
nusundaki eş-Şifô.' adlı eserinin Türkçe 
tercümesi ve şerhidir. Hanlf Efendi, Şey
hülislam İshak Efendi'ye ithaf ettiği bu 
eseri sebebiyle "şarih-i Şifa" diye tanın
mıştır. 1148 (1735) yılı başlarında temi
ze çekildiği anlaşılan esere (Hanlfzade. 
nr. ı 4.809) Şeyhülislam İshak Efendi ile is
tanbul kadısı Mehmed Esad ve Anadolu 
Kazaskeri Mirzazade Ahmed Neyll efen
diler birer takriz yazmışlardır. Önce Mı
sır'da (Bu lak 1257). daha sonra istan
bul'da iki cilthalinde ( ı 3 ı4-ı 3 ı7) yayım

lanan eserin Hanlf Efendi'nin kendi hattı 
ile yazılmış nüshaları bulunmaktadır (N u
ruosmaniye Ktp ., nr. 725; Sül eymaniye 
Ktp., Serez, nr. 378). Z. Giiyetü 'l-merô.m 
if tal]rfci el:ıfıdişi Şirnti'l-İslfım. imam
zade Muhammed b. Ebu Bekir'in ibadet
ler ve islam ahlakına dair Şirntü'l-İslfım 
adlı eserinde geçen hadislerin kaynak
larını ve sıhhat derecelerini tesbit eden 
bir eser olup 1175 (1761) yılında telif edil
miştir (Hanlfzade. m 14.558) . Hanlf Efen
di'nin öğrencilerinden İbrahim b. Receb 
tarafından Receb 1177'de (Ocak 1764) ya
zılmış bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (Esad Efendi, nr. 406). 
Eserin Medine-i Münewere'de de bir nüs
hası bulunmaktadır (ei-Mektebetü'I-Mah
mOdiyye, UsOI-i Hadis, nr. 39). 3. ed
Dürretü'l-asmfı' if beyfıni ebhe'l-es
mfı'. Hz. Peygambe(in isimlerinden 140'ı-

-

nın Türkçe açıklamalarını ihtiva eden bu 
eser 1172 (1758) yılında yazılmıştır (Ha
nlfzade, nr. 14.695). Kitabın , dönemin şey
hülislamına takdim edilmiş 1176 (1762-
63) tarihli müellif hattı nüshası istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr. 
2570). bir başka nüshası da Tire İlçe Halk 
Kütüphanesi'nde (Necib Paşa Vakfı, nr. 
639) mevcuttur. 4. el-La'lü'l-musafffı if 

ziyfıreti'l-Mustaffı. ResOl-i Ekrem'in kab
rini ziyaret etmenin adabından bahse
den eser bir mukaddime ile dört fasıldan 
meydana gelmektedir. Müellif. Kadi iyaz'ın 
eş-Şitô.' adlı eseriyle bunun Hafacl tara
fından yapılan şerhi Nesimü'r-riyfız, Ali 
ei-Karlnin ed-Dürretü'l-muçlıyye, İbn 
Hacer el-Heyteml'nin el-Cevherü'l-mü
na~~am ve Semhlıdl'nin Ijulfışatü'l-ve
fô.' adlı eserlerinden faydalanarak kitabı
nı 2S-27Zilhicce 1147 (18-20 Mayıs 1735) 
tarihlerinde üç gün gibi kısa bir zaman
da tamamlamıştır (Hanlfzade'ye göre 
eserin telif tarihi ıt42'dir jl729J; bk. 
Aşar-ı Nev, nr. 14.92 1). Kitabın . Bursalı 
Mehmed Tahir tarafından Zeynüddin Mu
hammed b. Abdullah el-Abbas! el-H allfe
tl'nin (ö. ı ı 76/ 1 763) Medine tarihiyle il
gili Netfcetü 'l-fiker ii l]aberi Medineti 
seyyidi'l-beşer adlı eserinin tercümesi 
olarak gösterilmesi (Osmanlı Müelli{leri, ı, 

282) yanlıştır. Eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlı (Hacı Mahmud Efen
di, nr. 384ı/2) müellif hattı nüshasından 
başka aynı kütüphanede iki (Aş ir Efendi , 
nr. 418/2; Esad Efendi. nr. ıoto/3 ). istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde üç (TY. 
nr. 73 ; nr. 1 732/2; nr. 6805). Millet Kütüp
hanesi'nde de bir nüshası (Ali Emir! Efen
di, Şer' iyye, nr. 727/ı) bulunmaktadır. s. 
Menhecü'l-edib if şerhi Ünmuzeci'l-
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lebib. SüyGtl'nin, Hz. Peygamber'in ha
sais ve şernailine dair Ünmuzecü 'l-le
bib ii l].aşa 'işi'l-J:ıabib adlı muhtasar ese
rinin . 1179 yılı sonlarında (Mayıs 1766) 
yazılmış Türkçe tercüme ve şerhi olup 
(Hanlfzade, nr. 14.790) Süleymaniye (Aş ir 
Efendi , nr. 4 18/ 1; Hacı Mahmud Efendi , 
nr. 4303) ve istanbul Üniversitesi (TY, nr. 
ı 662 ) kütüphanelerinde nüshaları var
dır. 6 . Esma'ü Ehli Bedr. Bağdattı isınail 
Paşa tarafından bu adla zikredilen eser 
(lzti!:ıu 'L-melcnün, I, 80). Hanlfzade'ye gö
re Esami aşJ:ıabı Bedr adını taşımakta 
olup 1150'de (1737) telif edilmiştir (Aşar-ı 
Nev, nr. ı 4.505) . Eserin Süleymaniye (Esad 
Efendi, nr. 269 1/6) ve Millet (Ali Emir! 
Efendi. nr. 2448) kütüphanelerinde birer 
nüshası bulunmaktadır. 7 . el-Asi ve 'l
fer ' ii şerhi hadisi Ümmi Zer '. Meşhur 
"Ümmü Zer hadisi"nin Türkçe şerhi olan 
eserin müellifi tarafından Hediyyetü'l
ihvan diye adiandınidığı nakledilirse de 
(Hanlfzade, nr. 14. 786; Osmanlı Müellif
Leri, ı . 28 ı ) Süleymaniye Kütüphanesi'n
debulunan 1148Zilhicce(Nisan 1736) 

tarihli müellif hattı nüshasında (Çe lebi 
Abdullah Efendi, nr. 70/ 2, vr. 69'-77b) böy
le bir isim görülmemektedir (ayrıca bk. 
Hanlfzade, nr. 14.738). 8. ed-Dürrü'ş
şemin ii şerJ:ıi'l-erba'in. Ali el-Kiki ta
rafından düzenlenen bir kırk hadis risa
lesinin Arapça şerh i olan eser. 1153 yılı
nın Şewal ayında (Ocak ı 74 ı) Mekke'de 
tamamlanmıştır ( Hanlfzade, nr. ı 4.689). 
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Hanlf Efendi'nin Abdülvehhab b. Ahmed 
et-Tantavl'ye sunduğu eserin. 1171 (1758) 
tarihli müellif hattı nüshasından istinsah 
edilmiş bir nüshası istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde (AY. nr. 3454/ 1 ı). bir 
başka nüshası da Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Esad Efendi. nr. 31 lll) ka
yıtlıdır. 9 . Erba'une J:ıadişen bi-laf?:a
teyn. Hanlfzade. bu eserin 1150'de (1737) 
yazılmış olduğunu bildirmektedir (Aşar-ı 
Nev, nr. ı 4. 739) Eserin bu adla kayıtlı 
1151 (1738) tarihli bir nüshası Nuruos
maniye Kütüphanesi 'ndedir ( nr. 48/4) . 

Süleymaniye Kütüphanesi ile (Esad Efen
di , nr. 3 ı 1/4) istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeki (AY, nr. 3454/ 1 2) nüshalar
da ise eser Erba'une J:ıadişen min leva
mi'i '1-kelim başlığını taşımaktadır. 1 o. 
el-A 'dad ii i'dadi'z-zad li 'l-mead. Mü
ellifin. ayet ve hadislerle fıkıh ve fezail ko
nularında sayılarla ilgili olarak verilen bil
gileri çeşitli Arapça kaynaklardan derle
yip Türkçe'ye tercüme ederekyetmiş baş
lık halinde düzenlediği bu eserini. 1172 
yılının Safer ayı başlarında (Ekim 1758) 
Süleymaniye Medresesi'ndeki müderris
liği sırasında tamamladığı kaydedilmek
tedir (Hanlfzade, nr. 14.509) . Eserin istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi 'nde bulu
nan (TY, nr. ı 704) güzel bir ta'likle yazıl
mış müellif nüshası yanında Süleymani
ye Kütüphanesi'nde iki nüshası daha bu
lunmaktadır (Esad Efendi. nr. 2650/2; 

Hac ı Mahmud Efendi, nr. 63 13). Hanlf 

Han if 
ibrahim 
Efendi 'nin 
ed-Dürrü 'ş

şemln 

{i şer/:ıi 'l-

erba' in adlı 
eserinin 
il k ve son 
sayfala rı 

(Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi , 
nr . 311/ 1) 
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Efendi bu eserini daha sonra Muhtasa
rü 'l-A 'dad başlığıyla özetlemiştir (Sü
leymaniye Ktp ., Aş ir Efendi , nr. 41 8/3). 

11. Dürrü 's-seJ:ıQbe fi feza'ili'l-l].at ve '1-
kitôbe. Kalem ve yazının faziletine dair 
kırk hadisten oluşan bu eser 1181 yılının 
Şewalinde (Mart 1768) tamamlanmıştır. 
"Kitab" ve "kitabet" kelimelerinin anlam
ları. Hz. Peygamber'in mektupları , vahiy 
ve sır katipleri konularında kısa bilgilerin 
verildiği eserin müellifin talebelerinden 
ibrahim b. Receb tarafından yazılmış bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde ka
yıtlı dır (Esad Efendi. nr. 3 I 1/3 ). 12. M ul].
taşaru Mu'arrebôti'l-Ceval~i. Bilinen . 
tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Esad Efendi. nr. 2691 /3 ). 13. Risa
letü'l-gasb. Gasp konusunu islam huku
ku açısından ayrıntılı bir şekilde incele
yen bu Türkçe eserin muhtemelen müel
lif hattı olan bir nüshası istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde mevcuttur (TY, 
nr. 3446) . 14. Tercüme-i Mecami' fi'l
usul. Ebu Said Hadimi'nin fıkıh usulüne 
dair Mecami'u'i-J:ıa~a'i~ fi'l-uşul ad
lı eserinin Türkçe tercümesidir. ·Bir mu
kaddime. iki bab ve bir hfıtimeden iba
ret olan eserin bir nüshası istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (TY. nr. 3692) . 15. Sehmü'l-isabe ii fe
zaili'r-remy ve 's-siham. Hanlfzade. ba
basının bu eseri 1172 (1759) yılında bir 
dostunun isteği üzerine yazmaya başla

dığını kaydeder (Aşar-ı Nev, nr. 14 .740) . 

Ok ve yayla ilgili kırk hadisin Türkçe bir 
mukaddime ile üç "faide"den oluşan bir 
hatime şeklinde sunulduğu bu eser in 
1174 (1760) tarihli müellif hattı nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Esad 
Efendi, nr. 31 1/2) . Eserin aynı kütüphane
de iki (Esad Efendi, nr. 269 1/5; Bağdatlı 

Vehbi Efendi , nr. 2054/4 ). istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde de bir nüshası (TY, 
n r. 734 7/ 2) vardır. Bağ d atlı i smail Paşa 
bu eseri Levamiu'l-İslôm fi 'r-remy bi 's
siham adıyla kaydet mektedir (Hediyye
tü'L-'arifin, ll , 4 ı 3). 

Hanlf ibrahim Efendi'ye nisbet edilen 
ancak nüshalarına henüz rastlanmayan 
eserler de şunlardır: 1. er-Rasih fi'l-men
sı1h ve'n-nasih. Hanlfzade ile Bağdatlı 
isınail Paşa'nın bu adla kaydettikleri ese
ri (Aşar-ı Nev, nr. 14.742; fzaf:ıu'L-melcniın, 
ı. 546) Bursalı Mehmed Tahir Risale fi'n
nasih ve 'l-mensuh adıyla zikretmekte
dir (Osmanlı Müelli{Leri, I, 282) _ 2. Du
rı1b-i Emsôl. Müellifin. Türkçe'de kulla
nılan darbımesellere dair bu eserini 11 75 
(1761) yılında hazırladığı belirtilmektedir 
(Hanlfzade, nr. 14.877) . 

41 



HANfF iBRAHiM EFENDi 

BİBLİYOGRAFYA : 
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14.509, 14.558, 14.689, 14.695, 14.736-14.743, 
14.767, 14.786, 14.790, 14.809, 14.877, 14.921; 
Ramiz, Adab-ı Zureftı, Millet Ktp., Ali Emir! 
Efendi, nr. 762, s. 55, 80-81; Müstakimzade, 
Tuhfe, s. 638; a.mlf.. Mecelle tü 'n-nisab, Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 628, vr. 164', 
192•; Muradi. Silkü'd-dürer, lll, 150; Fatin, Tez
kire, s. 76-77; Arif Hikmet, Tezkire, Millet Ktp., 
Ali Emir! Efendi, Tarih, nr. 789, s. 18; Sicill-i 
Osmanl, ll, 258; Osmanlı Müellifleri, 1, 281-
283; ll, 298-299; lll, 125; Serkis, Mu'cem, ı, 

800; Hediyyetü'l-'arifin, ı, 39, 182, 659; ll, 
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~ CEMİL AKPINAR 

HANIFE (Beni Hanife) 
(~~) 

Adnaniler'e mensup 
bir Arap kabilesL 

_j 

Bekir b. Vail kabilesinin önemli bir kolu 
olup Yername'de yaşayan Hanife b. Lü
ceym'in nesebi Sa'b b. Ali b. Bekir b. Vail 
yoluyla Adnan'a kadar uzanır. Kabilenin 
bir kısmı göçebe, bir kısmı yerleşik hayat 
sürüyordu. Cahiliye döneminde putpe
rest olan Beni Hanife arasında zamanla 
Hıristiyanlık yayıldı. Un ve hurmadan ya
pıp diktikleri putu bir kıtlık sırasında par
çalayarakyemişlerdir. Hatr adlı müstah
kem şehirleri Yername'nin en önemli yer
leşim merkeziydi. Dul (Düvl), Adi, Amir. 
Suheym gibi koliara ayrılarak varlıklarını 
sürdüren Beni Hanife önceleri Bekir b. 
Vail ile müttefik iken Besus Savaşı'ndan 
sonra onlardan ayrılıp Tağliboğulları ile 
ittifak kurdular ve Lahmiler'i metbu ta
nıdılar. Bundan dolayı Bekir b. Vail'in İran
lılar'la yaptığı Zukar Savaşı'na iştirak et
mediler. 

Beni Hanife savaşçı kabilelerdendir. Cil
hiliye döneminde eyyamü'l-Arab* ara
sında yer alan Zahr, Melhem ve Felec gi
bi önemli savaşlara katıldılar. Hicretten 
önce Mekke'ye gelen Hanifeoğulları Hz. 
Peygamber tarafından İslam'a davet edil
miş, fakat kabul etmemişlerdi. ResGiui
Iah, Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra Ye
ma me hakimi Hevze b. Ali'ye Selit b. 
Amr ei-Amiri'yi elçi olarak gönderip dave-
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· tini tekrarlamışsa da Hevze elçiyi çok iyi 
karşılamakla beraber bu daveti de red
detmiştir. 

Hanifeoğulları'nın ileri gelenlerinden 
Sümame b. Usa! 6 (628) yılında umreye 
giderken müslümanlar tarafından esir 
alındı. Sümame'nin müslüman olduktan 
sonra eskiden beri bir zahire arnbarı olan 
Yername'den Kureyş'e yapılan zahire sev
kiyatma engel olduğu rivayet edilir. 

Hicretin 1 O. yılında (631) Selerne b. Han
zale başkanlığındaki Beni Hanife heyeti 
Medine'ye gelerek Hz. Peygamber ile gö
rüştü ve İslamiyet'i kabul etti. Medine'
de Remle bint H aris en-Neccariyye'nin ko
nağında birkaç gün kalan heyet mensup
ları. ResGiullah 'ın yanına gidip geldiler ve 
Übey b. Ka'b'dan Kur'an öğrendiler. Re
sul-i Ekrem heyet mensuplarını hediye
Ierle uğurladı ve yurtlarına vardıkları za
man kiliseyi yıkıp mescid yapmalarını em
retti. Bunlardan Mücaa b. Mürare'ye de 
istediği bir araziyi bağışiayarak kendisi
ne bununla ilgili bir ahidname verdi. 

ResGl-i Ekrem'in hastalığı esnasında 
Beni Hanife. peygamberlik iddiasında bu
lunan Müseylimetülkezzab'ın etrafında 
toplanarak irtidad etti. Müseylime'nin 
Beni Hanife kabilesiyle daha önce Medi
ne'ye gelip gelmediği tartışmalıdır. An
cak Beni Hanife heyetiyle birlikte Medi
ne'ye gelen ve Kur'an öğrenerek bazı su
releri ezberleyen Reccal (Rehhal). ülkesi
ne dönünce Hz. Peygamber'in nübüwet 
işine Müseylime'yi de ortak ettiğini öne 
sürerek kabilesinin dinden dönmesinde 
büyük rol oynamıştır. Hz. Ebu Bekir bun
lara karşı Halid b. Velid kumandasında 
bir ordu gönderdi; meydana gelen Akra
ba Savaşı'nda Müseylime mağlup oldu 
ve öldürüldü. Hanifeoğulları daha sonra 
yaptıklarına pişman oldular ve tekrar İs
Iamiyet'i kabul ettiler. 
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el-HANİYYE 

-, 

( 4,;Jı.:;.JI ) 

Hanefi hukukçusu Kadihan'ın 
(ö. 592/1196) 

Fetava lfaçli!Jan 
ve ei-Fetava '1-/.faniyye 
olarak da anılan eseri 

L 
(bk. KAI>iHAN). 

_j 

r 
HANKAH 

-, 

( olAil>) 

Dervişlerin 
sohbet ve zikir için toplandıklan, 

bir süre ikamet ettikleri, 
bazan inzivaya çekildikleri 

L 
mekanlar için kullanılan terim. 

_j 

Hankah kelimesi Farsça han (.;ıl> ) 

"kervansaray, ev, mabed, sultan"; han 
(.;ıl_,>) "sofra. eyvan" ve hane (<~.il>) "ev, 
oda" kelimelerine yer bildiren -gah ve 
-geh eklenerek tü retilm iştir. Farsça ede
bi ve tarihi metinlerde hiingah ( oı.f.il> ) . 

hanegah ( oll"<~.il> ), hangah ( olfilp ), han
cah ( o~l> ). hankah (.Wl>), hangeh 
( .&it>) gibi çeşitli şekillerde geçen keli
me hankah ( oWl>) olarak Arapçalaştı
rılmış ve bu şekliyle kullanımı yaygınlık 
kazanmıştır (Muhsin Kiyan!, s. 55-56). 
Hankahın, "yemek yenilen ve sofra ku
rulan yer" anlamına gelen hôrdengeh 
( .&i~.JP) kelimesinden geldiğini ileri sü
renler de vardır (Dihhuda, XII, 169). 

Hace Abdullah-ı Herevi, Ebu Haşim Su
fi'den (ö . 150/767) bahsederken ilk han
kahın Filistin'de Remle'de bir hıristiyan 
emir tarafından kurulduğunu söyler, an
cak kuruluŞ tai'ihini kaydetmez ( Tabakat, 

s. 8; Cami; s. 3). Herevi'nin verdiği bilgi
ye göre bu emir avianırken iki kişinin kar
şılaştığını, birbiriyle kucaklaştıbını, azık
Iarını ortaya koyup birlikteyemekyediği
ni ve birbirine karşı son d~rece dostça 
davrandığını görmüş, bunları yanına ça

. ğırıp kim olduklarint sormuş. derviş ol
duklarını öğrenince bı.indan etkilenerek 
onlar için Remle'de ilk hankahı yaptırmış
tır. İbn Teymiyye ise ilk hankahın (dü-

. ~eyre), Basra civarında eski bir-yerleşim 
merkezi olan Abadan'da Abdülvahid b. 
Zeyd'in (ö · 177/793) bir. müridi tarafın
dan kurulduğunu söyler (Mec;n_Cı'u Fet:a
·va, XI, 6). llL (IX.) yüzyıldan itibaren di
ğer İslam beldelerinde de hankahlar ku
rulmaya başlanmıştır. Bağdat'ta Ma'ruf-i 

· ı<erhi (ö.200/815d.6), Bistam:daBaye
zid-i Bistami, yine Bağda'da Sed es~Sa

. kati ve Cüneyd-i Bağdadiı 'Niş~bur'da Ebu 
Osman ei-Hiri, Hemedan'da Ebu Talib el-


