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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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( 4,;Jı.:;.JI ) 

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

Fetava lfaçli!Jan 
ve ei-Fetava '1-/.faniyye 
olarak da anılan eseri 
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(bk. KAI>iHAN). 
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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-


