
kerim Hairl'nin 1937 yılında ölümünden 
sonra Hansar. Tahran ve Kum'da birçok 
kimse tarafından merci-i taklld olarak ka
bul edildi. Seyyid Ali Hüccet ve Seyyid 
Sadreddin Sadr ile yaptıkları ortak çalış
malar sonunda Kum'daki medreselerde 
öğrenim gören talebe sayısında büyük 
bir artış oldu. Hansarl. başta Ayetullah 
Bihiştl olmak üzere çok sayıda öğrenci 
yetiştirdi. Ayrıca i ran Şlası arasında uzun 
süreden beri terkedilen cuma namazla
rının 1941 yı lından itibaren yen iden kı
lınmasında önemli katkıları oldu. 

Siyasi konularda da aktif olan Hansarl. 
özellikle milli ve islami meselelerde ka
rarlı bir tavır ortaya koydu. 1947-1948 Fi
listinliler hareketini destekledi. 1952 yı 

lında iran Parlamentosu'na Kum'dan gir
mek isteyen bir toprak ağasının meclise 
girmesi aleyhinde fetva verdi. Aynı yıl Mu
hammed Musaddık'ın iran petrollerini 
millileştirmesi kararını. halk üzerinde bü
yük bir tesir bırakan fetvası ile destekle
yerek bu tür kararlara arka çıkmanın di
ni bir görev olduğunu ilan etti. 

Hansari yaptığı yağmur duaları ile de ün 
kazanmıştır. 1943 yılında Kum'da 20.000 
kişinin iştirakiyle idare ettiği bir duanın 
ardından yağmur yağması onun kerame
tine hamledilmiştir. 

Hayatının son yıllarında birçok hasta
lıktan mustarip olan Hansari Hemedan'
da vefat etti. Cenazesi Kum'a nakledile
rek hacası Hairl'nin yanına defnedildi. 

Hansari'nin daha çok fıkıhla ilgili olan 
az sayıdaki eserlerinden Münte]].abü'l
aJ:ıkam adlı kitabı ile Ah und Molla'nın el
'Urvetü '1-vüş]fa adlı eserine yazdığı }ja
şiye 'ale'l- 'Uı;veti'l-vüş]fa basılmıştır 
(eserleri için bk. Aga Büzürg-i Tahran!, ı. 
246) . 
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HAN S EVi 
(.s~~l) 

Cemalüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Muzaffer 

en-Nu'mani ei-H2msevi 
(ö . 659/1260-61) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Hintli mutasavvıf. 

_j 

580 ( 1184-85) yılında Hindistan 'ın Pen
cap bölgesindeki Hansl şehrinde doğdu. 
Soyu Ebu Hanife'ye kadar uzanır. Hayatı 
hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışık
tır. Çok iyi Arapça bilenlerin tayin edildiği 
hatiplik görevinde bulunduğuna göre iyi 
bir öğrenim görmüş olmalıdır. Hansevl. bu 
görevi sırasında Çiştl şeyhlerinden Ferl
düddin Mes'ud Genc-i Şeker' e intisap et
ti. Şeyhinin isteği üzerine resmi görevin
den ayrılarak onun önde gelen mürid ve 
halifelerinden biri oldu. Hilafet alıp mem
leketi Hansl'ye döndükten sonra Ecud
hen şehrinde ikamet eden şeyhini birkaç 
defa ziyaret etti. Sağlığının bozulması 
üzerine de kendisinden haber almak için 
bir hizmetçisini ona göndermeye başla
dı. Resmi görevini bıraktıktan sonra sı

kıntı ve zorluklarla dolu bir hayat süren 
Hansevl. yanında bir müddet kalan Niza
meddin Evliya'dan durumunu şeyhine an
latmasını istemiş. şeyhi de kendisine bu 
yola girenierin başına bu gibi hallerin ge
lebileceğini bildirmişti. Hansevl şeyhin
den beş yıl önce H ansi'de vefat etti. 1406 
yılında kendisi ve üç müridinin kabirieri 
üzerine bir türbe inşa edildi. 

Eserleri. Alim ve şair bir sufi olan Han
sevl'nin çeşitli eserleri olduğu bilinmek
teyse de bunlardan ancak ikisi günÜmü
ze ulaşmıştır. 1. Divan. Çiştiyye tarikatı
na mensup bir sufi tarafından yazılan ilk 
manzum eser olan bu Farsça divan iki bö
lümden meydana gelmekte olup birinci 
bölümü gazelleri, ikinci bölümü rubal ve 
kıtaları ihtiva etmektedir. VII. (XIII.) yüz
yılın başlarında Kuzey Hindistan'da bulu
nan dini ve siyasi kurumlarla halkın inanç 

Hanya 
Mevıevihanesi ' nin 

plan krokisi 

HANYA MEVLEVIHANESi 

ve davranışları hakkında bilgi vermesi açı

sından da önemli olan eser Plrd Refiud
din tarafından neşredilmiştir (Del hi 1889) . 

K. V. Zettersteen, Hansevl'nin bazı şiirle
rini ingilizce'ye tercüme ederekyayımla
mıştır ("Selections from the Divan of Ja
maluddin Ahmad Hansawi", lslamic Re

search Association Miscellany, ı 119481. 
s. 165- 182) . 2. Mülhemat (Aiwar 1306; 

Del hi 1308). Hikeml ve tasavvufi mesel
lerden meydana gelen, bilhassa zahid ile 
arif arasındaki farkları ortaya koyan. Arap
ça bir eserdir. 
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1880-1924 yılları arasında 
Hanya'da faaliyet gösteren 

mevlevihane. 
_j 

Girit'in H anya sancağında 1880 yılında 
Kara Abdal Süleyman Şemsi Dede tarafın
dan kurulmuş olup Mevlevlliğin Ege ada
ları ve Mora yarımadasına yayılışı kadar 
bölgede gelişen siyasi olaylar açısından 
da önem taşımaktadır. 

1828'de Konya'da dünyaya gelen Sü
leyman Şemsi Dede, on beş yaşında iken 
Şems-i Tebrlzl Dergahı türbedarı Seyyid 
Emirşah Kaygusuz Abdal Dede'ye intisap 
etti. Mevlana Dergahı'nda çile çıkarıp hi
lafetname aldıktan sonra Sultan Dlvanl 
Dergahı'na hizmet ve ilim tahsili için Af
yonkarahisar'a giderek dört yıl burada 
kaldı. Daha sonra Bursa ve istanbul'daki 
ziyaretgahları dolaştı. Aydın Güzelhisar 
Mevlevlhanesi şeyhi Horasanl Ali Dede'
nin vefatı üzerine 1870 yılında bu derga
hın şeyhliğine tayin edildi. Bu görevde iken 
Hanya'daki Mevlevl muhiblerinin ısrarlı 
davetleri üzerine Hanya'ya gitti ( 1872). 

Geniş bir arazi üzerinde ve zengin vakıf-
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HANYA MEVLEVTHANESi 

Hanva Mevlevihanesi - Girit 1 Yunanistan 

larla kurduğu mevlevlhaneyi Mi'rac kan
diline tesadüf eden 27 Receb 1297'de (5 
Temmuz 1880) hizmete açtı. 

1302 ( 1885) tarihli mufassal vakfiye
sinden edinilen bilgiye göre mevlevlh3ne, 
Hanya'nın Zirtop mevkiinde eski Thzhane 
(Selhhane, Tuzla) karşısında, üç taraftan 
Murines. İstelyanos ve Suda caddelerine 
açılan, etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
35.000 m2 'lik bir arazi üzerinde tesis edil
miş. büyük vakıf gelirleri ve 36.000 ku
ruşluk nakitle desteklenmiştir. 

Vakfiye düzenlendiği sırada mescidi. 
semahanesi. türbe ve hazlresi, çile çıkar
maya, yemek pişirmeye ve çiledeki der
vişle-riii ikametine tahsis edilmiş mutfa
ğı, biri dolaplı iki su kuyusu ve samıcı bu
lunan mevlevlhanenin haremlik ve selam
lık binalarının inşaatları devam etmek
teydi. Vakfiyede ayrıca sarnıç, çeşme ve 
şadırvan yapılması, ağaç dikilmesi. bağ 
ve sebze bostanı için kaynak ayrılmıştır. 

Vakfiyeye göre bağ, meyve ve sebze bos
tanlarının mahsulleri öncelikle mevlev1-
h3nenin ihtiyaçları için kullanılacak, ihti
yaç fazlası ürün satılarak dergaha gelir 
temin edilecekti. Bu amaçla Hanya'da bir 
dükkan açılmış. ayrıca bir fırın ve değir
men işletilmiştir. 

Yaşadığ ı müddetçe meşihatı ve mes
nevlhanlığı kendine meşrut kılan Süley
man Şemsi Dede, büyük oğlu Mehmed 
Şemseddin Efendi'yi mesnevlhanlık ve 
mürşidlik, ortanca oğlu Hasan Hüsnü 
Efendi'yi mütevellilik. küçük oğlu Hüse
yin Arif Efendi'yi de Meşnevi okumak ve 
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müderrislikle görevlendirmiştir. Diğer 
dergah hizmetleri ise şunlardır: Karilik. 
aşırhanlık. na'thanlık. sersemazenlik. ser
kudümzenlik, serneyzenlik. defzenlik. du
agüluk. 

Vakfiyede matbah-ı şerif için vakfedi
len eşya ve malzeme kırk bir kalemde 112 
adet olarak tek tek sayılmaktadır. Bu lis
te. yeni kurulan bir mevlevlhane için ge
rekli mutfak malzemesini göstermesi açı
sından önemlidir. Vakfiyede ayrıca der
gaha vakfedilen 735 ciltlik 644 kitabın 
listesi de yer almıştır. Bunların otuz do
kuz cildini Meşnevi ve şerhleri oluştur
maktadır. Listede diğer kitapların yanın
da dönemin zihniyetini yansıtan Tercü
me-i Telemak, Coğrafya, Atlas, Hen
dese-i Cedid, Mecmuatü'l-mühendi
sin, Risdle-i Hatriyye gibi eserler de yer 
almaktadır. 

Şemsi Dede'nin 23 Zilhicce 1303'te (22 
Eylül 1886) vefatı üzerine yerine geçen 
büyük oğlu Mehmed Şemseddin Efendi, 
postnişinliğin yanı sıra 1908'den ölümü
ne kadar (ı 924) Girit hakimü'ş-şer'liği gö
revini de yürüttü. İkinci oğlu Hasan Hüs
nü Efendi de ( ö. ı 937) bu yıllarda Girit 
evkaf müdür muavinliği yaptı. Dergah 
bünyesinde açılan özel rüşdiye mektebi 
(Mekteb-i Keblr-i islam) müdürlüğü ve mu
allimliği görevini yürüten üçüncü oğlu 
Hüseyin Arif Efendi (ö. ı942) siyasetle 
de meşgul oldu, İttihat ve Terakki Cemi
yeti'nin çalışmalarına katıldı. 

Mehmed Şemseddin Efendi'nin ayrıca 
Hilaliahmer Cemiyeti Girit şubesi başka-

nı olması dolayısıyla Hanya Mevlevlhane
si Balkan Savaşı. ı. Dünya Savaşı ve Milli 
Mücadele yıllarında. özellikle de Lozan 
Antiaşması ve mübadele esnasında zul
me ve baskıya uğrayan . yerlerini terke 
zorlanan müslümanların sığınağı olmuş. 
haklarının arandığı ve yardımların toplan
dığı bir merkez haline gelmiştir. Meh
med Şemseddin Efendi'nin bu yıllarda 
Osmanlı Devleti'nin Girit'teki yarı resmi 
temsilcisi gibi çalıştığı. Konya Mevlana 
Müzesi Arşivi'nde muhafaza edilen Ab
dülhalim Çelebi'ye yazdığı mektupların
dan ve Osmanlı Devleti Atina sefirinin 
kendisine gönderdiği raporlardan anla
şılmaktadır. 

1924 yılında nüfus mübadelesi şartları 
gereği ailesini ve dergahın bazı kıymetli 
eşyalarını, kütüphanenin bir kısmını. ba
basının ve bazı zevatın naaşlarını İzmir'e 
nakletmek için hazırlıklara başlayan Meh
med Şemseddin Efendi. İtalya'dan özel 
olarak kiralanan geminin Hanya Limanı'
na yanaştığını dergahın bahçesinden gö
rünce fenalaşarak orada öldü. Oğlu Bed
ri Efendi'nin (Özmen) ( ö. ı 995) gayretle
riyle İzmir'e ulaşan Şemsi Dede. Meh
med Şemseddin Efendi ve diğer zevatın 
naaşları. tarikat adabına uygun bir mera
simle İzmir Mevlevlhanesi'nin haziresine 
defnedildi. Mehmed Şemseddin Efendi'
nin Girit'teki başarılı çalışmaları dolayı

sıyla ailesi iyi karşılandı. Kardeşi Hasan 
Hüsnü Efendi meşihata getirilerek yeni 
bir mevlevlhanenin kurulması için çalış
malara başlandı, devlet tarafından arazi 
tahsis edildi. Ancak ertesi yıl tekkeler ka
p atılınca arazi geri alındı. İzmir Mevlevl
hanesi'nin yı kılması üzerine iki şeyhin na
aşları Balçova Mezarlığı'na nakledildL 

Hanya'dan getirilebilen tekke eşyala
rından sakal-ı şerif İzmir Karantina Kili
se Camii'ne (Hüsnü Atabek Camii) . "Allah" 

H anya Mevlevihanesi'nin mescid-semahane kısmının 
içinden bir görünüş (Mustafa Kara foto9raf arşivi) 



ve "Muhammed" lafızları ile dört halife
nin isimlerinin yazılı olduğu büyük levha
lar İzmir Asansör Camii'ne, kitaptarla iki 
büyük kristal avize ve saat ise Konya Mev-
12ına Müzesi'ne hediye edilmiştir. 
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HANZALE b. EBÜ AMİR 
(ye~ .s. i 0-1 ~) 

Hanzale b. Ebi Amir Amr 
b. Sayfi el-Ensari ei-Evsi 

(ö . 3/625) 

Gasllü'I-melaike 
lakabıyla tanınan sahabi. 

_j 

Cahiliye devrinde Rahib diye bilinen ba
bası Amr (Abdüamr). önceleri Hanlf dini
ne mensupken daha sonra azılı birislam 
düşmanı olmuştu. Hanzale'nin Hz. Pey
gamber'in Medine'ye hicretinden sonra 
müslüman olduğu tahmin edilmektedir. 
Uhud Gazvesi'nden bir gün önce Übey b. 
SeiGI'ün müslüman olan kızı Cemlle ile 
evlendi. ResGl-i Ekrem'in Mekkeli müş

riklerle savaşmak için Uhud'a gittiğini du
yunca boy abdesti almaya fırsat bulama
dan islam ordusuna katıldı. Savaşta müş
rik ordusunun kumandanı Ebü Süfyan 
ile karşılaştı ve onu atından yere düşür
dü. Ebu Süfyan'ın yardım istemesi üzeri
ne İbn ŞeGb diye bilinen Şeddad b. Esved 
Hanzale'yi mızrağı ile şehid etti. Bazı kay
naklarda (mesela b k. ibn Abdülber, ı . 38 ı) 
Hanzale'nin bizzat Ebu Süfyan tarafın
dan öldürüldüğü kaydedilmekteyse de 
birinci görüş ağırlık kazanmaktadır. Uhud 
Savaşı ' nı Bedir'in intikamını almak için 
gerçekleştiren Ebu Süfyan. Hanzale'nin 
öldürülmesini Bedir'de öldürülen oğlu 
Hanzale'ye karşılık olarak kabul etti. Müş
rikler intikam duygusu ile şehidlerin or-

ganlarını kesmeye başlayınca müşrik or
dusunu destekleyen Ebu Amir er-Rahib 
oğlu Hanzale'nin cesedine eziyet edilme
sine engel oldu. 

Hanzale'nin naaşını meleklerin yıkadi
ğını Hz. Peygamber'den öğrenen müslü
manlar. ona boy abdesti alamadan şehid 
düştüğü için "gasllü'l-melaike" (melek
lerin yıkad ı ğ ı kimse) lakabını verdiler. Ye
zld b. Muaviye'ye karşı Medine halkının 
biat ettiği Abdullah. Hanzale'nin Ceml
le'den olma oğludur. 

Bazı kaynaklarda. Hanzale'nin islam 
düşmanı babasını öldürmek için Hz. Pey
gamber'den izin istediği . fakat Resülul
lah'ın buna müsaade etmediği kaydedil
mektedir (ibnü'l-Cevzl. ı. 608). 
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HANZALE b. MALiK 
(Beni Hanzale b. Miilik) 

(o.!.tllo ..;Y.~~ ) 

Adnanller'e mensup 
bir Arap kabilesi . 

_j 

Kabileye adını veren Hanzale b. Mil
lik'in soyu Zeyd Menat b. Temlm b. Mür 
b. Üd b. Tabiha b. İlyas b. Mudar yoluyla 
Adnan'a kadar ulaşır. Temlm kabilesinin 
bir kolu olan Hanzale bu kabile içerisinde 
kalabalık oluşu. gücü, mensuplarının iti
barı . kahramanlığı . şiir ve edebiyat. fesa
hat ve belagattaki maharetleriyle tema
yüz etmişti. Müfaharelerde Temlm, Han
zale kabilesi mensupları tarafından tem
sil edildiğinden kaynaklarda bu iki kabi
lenin tarihi genellikle birlikte anlatılmış
tır. Müstakil olarak veya Temlm kabile-

HANZALE b. MALiK 

siyle birlikte çeşitli Arap kabilelerine kar
şı birçok olaya ve çarpışmalara katılan 
kabilenin eyyamü '1-Arab*da önemli bir 
yeri vardır. 

Kabile Hanzale b. Malik'in sekiz oğlu ile 
(Malik. YerbO', Rebla. Amr. Mürre. Galib. 
Kü lfe ve Kays) varl ı ğını sürdürmüştür. 

Bunlardan Malik'in soyu diğerlerinden 
daha kalabalıktı. Oğlu Darim kabilenin ay
rı bir kolunu kurmuş . Rebla 'nın oğulları 

ise YerbO'a katılmışlardı. Hanzale'nin di
ğer beş oğlunun soyundan gelenlere, içle
rinden birinin çağrısı üzerine bir elin par
makları gibi birlikte hareket ettiklerin
den "Beracim" adı verilmiştir. 

Basra ile Yername arasındaki geniş bir 
arazide yaşayan kabilenin Samman ve 
Rakmetan adlı iki köyü vardı. Bunlardan 
Samman'da birçok kuyu, sarnıç ve arklar 
bulunuyordu. Irk ve Gumeym vadileriyle 
Kürfe dağı da Hanzale'nin hakimiyeti al
tındaydı. 

Hanzale kabilesinin bazı mensupları 

çok erken tarihlerde müslüman olmuş
tur. Bunlardan Vakıd b. Abdullah.2. (624) 
yılda cereyan eden Abdullah b. Cahş se
riyyesinde yer almış ve bu sefer esna
sında Mekkeli müşriklerin önde gelenle
rinden Amr b. Hadraml'yi öldürmüştür. 

Ayrıca Hablb b. Hıraş Bedir Gazvesi'ne ka
tı lan müslümanlardandı. Kabilenin tama
mının islamiyet'i kabul edişi ise 9. (630) 
yıla rastlar. Bu yıl Temlm kabilesinden bir 
heyet Hz. Peygamber'le görüşmek üzere 
Medine'ye gitti. Heyetin başkanı. Hanza
le'nin Darim kolundan Utarid b. Hacib idi. 
Temlmliler ResGl-i Ekrem'e, müslüman
larta müfaharede bulunmak için hatip ve 
şairlerini de getirdiklerini söylediler. Hz. 
Peygamber. "Hatibinize konuşması için 
izin verdim" deyince Utarid b. Hacib et
kileyici bir üslupla Temlmliler'in faziletle
rini dile getirdi ve hiç kimsenin kendile
riyle fazilet yarışına giremeyeceğini ileri 
sürdü. Bunun üzerine ResGl-i Ekrem. Sa
bit b. Kays'tan Utarid'e cevap vermesini 
istedi. ResGiullah'ın hatibi olan Sabit b. 
Kays. Allah'ı, resulünü ve müslümanları 
tanıtan veciz bir hitabede bulundu. Te
mlmliler şairlerinin de dinlenmesini arzu 
ettiler. İzin verilmesi üzerine Zibrikan b. 
Bedr ayağa kalkıp şiirini okuyunca Hz. 
Peygamber. Zibrikan'a cevap vermek için 
Hassan b. Sabit'i görevlendirdi. Hassan. 
aynı vezin ve kafiyede uzunca bir şiir söy
leyerek ona karşılık verdi. Bunun üzerine 
Hanzale kabilesinin önde gelen şahsiyet
lerinden olup Mekke'nin fethinden önce 
İslamiyet'i kabul eden Akra' b. Habis. "Hz. 
Muhammed'in hatibi ve şairi bizim hatip 
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