
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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