
HANZALE b. MALiK 

ve şairimizden üstündür. Valiahi o Allah 
tarafından destekleniyor, davasında mu
vaffak olacaktır" dedi ve kelime-i şehade
ti okuyup Resul-i Ekrem'e biat etti. Ardın
dan heyetle bulunanların hepsi müslü
man oldu. Hz. Peygamber, kabilenin vergi
lerini toplamak için eşraftan Malik b. Nü
veyre'yi zekat arnili olarak görevlendirdi. 

Hanzale kabilesi, Resulullah 'ın vefatın

dan sonra meydana gelen ridde olayları 
sırasında peygamberlik iddiasında bulu
nan Secah'a katıldı. Mürtedleri organize 
eden Malik b. Nüveyre de bir süre sonra 
peygamberlik iddiasında bulundu ve ka
bilesinden destek gördü. Halife Ebu Be
kir'in emriyle sefere çıkan Halid b. Velid , 
irtidad edenleri bozguna uğratıp Malik 
b. Nüveyre'yi öldürtünce kabile yeniden 
islam hakimiyetini kabul etti. 

Daha sonra Müsenna b. Harise kuman
dasında Irak' ın fethine katılan Hanzale 
kabilesi Cemel ve Sıffin savaşiarına işti
rak etmiş. bazı mensupları Emeviler ve 
Abbasiler döneminde valilik, kumandan
lık gibi görevler üstlenirken bazıları da 
Hariciler'in safında yer almıştır. 

Şair Cerir b. Atıyye ve Ferezdak. hadis 
ve fıkıh alimi ishak b. Rahuye, Hanzale ka
bilesine mensup meşhur şahsiyetler ara
sında sayılabilir. 
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HANZALE b. REBI' 
(&.}f ..;,ı~ ) 

Ebu Rib'i Hanzale b. er-Rebi' 
b. Sayfi ei-Üseyyidi et-Temimi 

(ö. 45/ 665 [?]) 

Hz. Peygamber'e 
katiplik ya pan sahabi. 

_j 

Temim kabilesinin Üseyyidoğulları .ko
lu na mensuptur. Cahiliye devri şair ve ha
tip lerinden Eksem b. Sayfi'nin kardeşi
nin oğlu ve ashaptan Rebah (Riyah) b. Re-
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bl'in kardeşidir. Hz. Peygamber'e vahiy 

katipliği yaptığı için "Hanzaletü'l-katib" 
veya sadece "Katib" diye anılır. ResCıl- i Ek

rem'in diğer yazışmalarında da ona ka

tiplikyaptı. Mekke'nin fethine katılan Han

zale'yi Resulullah. Taif Muhasarası 'nda 

barış isteyip istemediklerini öğrenmek 
için Taif halkına elçi olarak gönderdi. Hz. 

Ebu Bekir döneminde de katiplik görevi

ne devam eden Hanzale, Irak bölgesinde 

Sasaniler'e karşı yapılan savaşta Halid b. 

Velid kumandasındaki orduya katıldı. Ha
lid onu ganimetieri halifeye ulaştırmakla 

görevlendirdi. Hz. Ömer döneminde Ka

disiye ve Nihavend savaşiarına katıldı. Hz. 
Osman' ın muhasara edilmesi üzerine Mı

sırlı muhasaracı lara karşı Medineliler'e 
yardımda bulunulmasını teşvik etti. Hz. 
Osman'ın şehadetinden sonra fitneden 

uzak kalmak düşüncesiyle Cemel Vak'ası 

ve Sıffin Savaşı'na katılmadı. Kufe'ye yer

leşmekle beraber Hz. Osman'a yapılan 
hakaretlere bir tepki olmak üzere bura

dan ayrıldı. Fırat ile Habur nehri arasın
da bulunan Karkisiya şehrine yerleştiği 

ve 45 (665) yılında burada vefat ettiği tah
min edilmektedir. Onun Hz. Ömer döne
minde (634-644) (Mes'udT, s. 283) veya 
SO (670) yılında (SafedT. XIII , 209) öldü
ğü de rivayet edilmektedir. Hanzale'nin 

Uhud'da şehid olduğunu söyleyen Diyar
bekrl'nin (Tarif]. u '1-l]amls, ı ı. ı 81) onu 
Hanzale b. Ebu Amir ile karıştırmış oldu

ğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber Hanzale'den unuttuğu 

hususları kendisine hatırlatmasını ister. 
j:ıazan da mührünü ona bırakırdı. Bir ara, 
ResCıl-i Ekrem'den ayrı kaldığ ı zamanlar

da onun yanında iken aldığı manevi hazzı 

duyamadığı için kendisinin münafık ol

duğunu düşünmüş ve bu durumu önce 
Ebu Bekir' e, daha sonra Hz. Peygamber' e 

bildirmişti. Hz. Peygamber de insanın her 

zaman aynı manevi seviyede bulunama

yacağını belirterek bu durumun münafık

Iık alameti olmadığını söylemiştir (Müs
lim. "Tevbe", ı 2- ı 3; Tirmizi , "1\ıyame", 

59). 

Ebu Osman en-Nehdi, Yezid b. Abdul
lah eş-Şıhh1'r. Kays b. Züheyr ve Hasan-ı 

Basri gibi kişiler Hanzale'den hadis riva

yet etmişlerdir. Ondan nakledilen iki ha

dis Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ile Tir

mizi. Nesai, ibn Mace'nin sünenlerinde 
ve Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 

(IV. ı 78-179. 346) yer almaktadır. 
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Ebu Hafs Hanzale b. Safvan ei-Kelbi 
(ö. 127 / 745 'ten sonra) 

Emeviler'in 
Mısır ve İfrikıye valilerinden. 

_j 

Aslen Dımaşklı bir ailenin çocuğu olup 
kaynaklarda hayatının ilk dönemleri hak
kında bilgi bulunmamaktadır. Şewal102'

de (Nisan 721) Emevl Halifesi ll. Yezid ta
rafından kardeşi Bişr IJ. Safvan 'ın yerine 
Mısır valiliğ ine tayin edildi. Üç yıl sonra az
ledilerek yerine Abdurrahman b. Halid 
getirildi. Ancak Abdurrahman'ın valiliği 
sırasında Mısır Bizanslılar tarafından iş

gal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalın
ca Halife Hişam b. Abdülmelik Hanzale'
yi vali olarak yeniden Mısır'a gönderdi 
(118/736). 

Hanzale, Külsum b. iyaz kumandasın
daki Emevi ordusunun Harici mezhebine 
mensup Serberiler karşısında yenilgiye 
uğraması ve büyük bir kısmının öldürül
mesi üzerine ( 12 3/7 4 ı ) ifrikıye valiliğine 
tayin edildi. Safer 124'te (Aral ı k 741- Ocak 
742) ifr'ikıye'ye ulaştığında Sünniler'in 
malların ı helal, kadınlarını mubah sayan 
Abdülvahid b. Yezid ei-Hewari'nin önder
lik ettiği Tan ca Serberileri ile, Ukkaşe b. 
EyyCıb el-Fezar!'nin önderlik ettiği ifrlkı
ye Serberileri eyaletin idari merkezi Kay
revan'ı tehdit etmekteydiler. Önce telkin 



ve tavsiyelerde bulunarak isyancıları ba
rış için ikna etmek isteyen Hanzale. bu gi
rişiminde başarılı alamayınca üzerlerine 
ordu göndermeye karar verdi. Abdurrah
man b. U kbe kumandasında yolladığı or
du, Zab bölgesinde Ukkaşe'nin emrinde
ki Berberller'i mağiCıp etmek üzere iken 
Abdülvahid'in Ukkaşe'nin yardımına ye
tişmesi sonucu yenik duruma düştü. Bir 
süre sonra liderlik yüzünden Ukkaşe ile 
Abdülvahid'in arası açılınca Hanzale, Kay
revan halkının da gönüllü olarak katıldığı 
bir orduyu Abdülvahid 'in üzerine gönder
di. Bu ordu As nam mevkiinde Berberller'i 
ağır bir bozguna uğrattı. Abdülvahid sa
vaş meydanında öldürüldü. Hanzale'nin 
ordusuna çok sayıda alimin de katılması. 
mücadelenin bir Sünni- Harici çatışması 
olarak telakkı edildiği şeklinde yorumla
nabilir. 

Daha sonra Ukkaşe 'nin üzerine yürü
yen Hanzale Karn mevkiinde onu da mağ
lüp etti ve Ukkaşe yakalanarak idam edil
di (Cemihiyelahir 124/Nisan 742). Yakla
şık 180.000 kişinin hayatını kaybettiği bu 
savaşı (ibn izar!. ı . 59) Hanzale'nin ka
zandığını öğrenen meşhur kadı Leys b. 
Sa'd'ın, "Bedir'den sonra katılmayı en çok 
istediğim savaş Karn Savaşı'dır" dediği 
rivayet edilir. Bu savaştan sonra Trablus 
Berberlleri'ni de yenilgiye uğratan Han
zale. böylece Kuzey Afrika'daki Berberi is
yanlarını hemen hemen tamamıyla bas
tırmıştır. 

Kuzey Afrika'da huzurun sağlanması. 
Hanzale'ye bu sırada dahili çalkantılar 
içinde bulunan Endülüs'le de ilgilenıi1e 
fırsatını verdi. Endülüs'e gönderdiği Ebü'l
Hattar Hüs~m b. Dırar el-Kelb( olayları 
yatıştırarak huzursuzluğun elebaşılarını 

Kuzey Afrika'ya sürdü. Ancak Endülüs'te 
ileri gelen şahıslardan bazıları Ebü'l-Hat
tar'ın faaliyetlerinden rahatsız oldular. 
Bunlardan biri de Kuzey Afrika fatihle
rinden Ukbe b. Nafi'in torunlarından Ab
durrahman b. Habib idi. Ebü'l-Hattar'ın 
kendisine bir kötülükyapmasından endi
şe eden Abdurrahman. Cemaziyelewel 
127'de (Şubat 745) gizlice İfrikıye 'ye geç
ti. Emevi Halifesi ll. Velid'in takip ettiği 
politikaya karşı çıkan Abdurrahman, Uk
be b. Nafi'in bölge.halkı nezdindeki itiba
rından istifade ederek (Belazür!. s. 332) 
onları, Hanzale'ye karşı başlattığı iktidar 
mücadelesinde kendi yanında yer alma
ya çağırdı ve bu çağrısı geniş bir kabul 
gördü. Hanzale. fıtne çıkabileceği endi
şesiyle Abdurrahman'la savaşma yoluna 
gitmeyip meseleyi barış yoluyla çözüm-

lerneyi denedi ve kendisine durumu mü
zakere etmek için Kayrevan eşrafından 
elli kişilik bir heyet gönderdi. Fakat Ab
durrahman heyet üyelerini zincire vur
durarak kalabalık bir ordu ile Kayrevan'a 
yürüdü. Kayrevan halkının onunla savaş
mak istemesine rağmen Hanzale müslü
manları birbirine kırdırmamak için onla
rı bu düşünceden vazgeçirdi ve şehrin ile
ri gelenlerinin huzurunda beytülmalden 
1000 dinar aldıktan sonra Kayrevan'ı Ab
durrahman'a bırakarak Dımaşk'a hare
ketetti (127/745 veya 129/747). Fustat'a 
ulaştığında Halife ll. Mervan'ın kendisini 
Mısır'a vali tayin etmek istediğini öğren
di. Ancak Mısır halkının onun valiliğine 
karşı çıkması üzerine Dımaşk'a gitmek 
zorunda kaldı. Hanzale'nin ölüm tarihi 
hakkında kaynaklarda kesin bilgi yoktur. 
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HANZALE b. SAFVAN er-RESSI 
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İslam'dan önce . 
tevhid inancına bağlı kaldığı 

veya Ashabü'r-ress'e 
peygamber olarak gönderildiği 

rivayet edilen kişi. 
_j 

Kur'an-ı Kerim'de, hadis mecmuaların
da ve ilk iki asırda yazılmış İslami kaynak
larda Hanzale b. Safvan'dan söz edilme
miştir. Onun adını anan rivayetlerin lll. 
(IX.) yüzyıldan sonra oluşmaya başladığı 
anlaşılmaktadır (Ef21Fr.l, 111 . ı 72). Nite
kim fetret dönemi hakkında geniş bilgi 
veren İbn Kuteybe (ö. 276/889). el-Ma'a
rif adlı eserinin ilgili bölümünde sıraladı
ğı isimler arasında Hanzale b. Safvan'a 
yer vermemiş, aynı şekilde İbn Cerir et-

HANZALE b. SAFVAN er-RESSI 

Taberi Cami'u'l-beydn'da, daha sonraki 
müfessirlerin Hanzale b. Safvan'la ilgi 
kurdukları Ashabü'r-ress'in anıldığı iki 
ayetle (el-Furkan 25/38; Kaf 50/12) ilgili 
açıklamalar yaparken onun adını anma
mıştır. Hanzale b. Safvan'dan ilk defa söz 
eden kaynaklardan Mes'üdi'nin (ö 345/ 
956 1?1) Mürucü'ı-ıeheb'inde (1, 65) 
onun Hz. İsmail'in soyundan geldiği, As
habü'r-ress'e peygamber olarak gönde
rildiği, fakat onlar tarafından öldürüldü
ğü belirtilmiştir. 

Daha sonra kaleme alınan tefsirlerin 
Ashabü'r-res'ten bahseden ayetlere dair 
bölümleriyle diğer ilgili kaynaklarda Han
zale b. Safvan'ın Hz. Isa ile Hz. Muham
med arasındaki fetret döneminde yaşa
mış tevhid inancına bağlı salih bir kişi ve
ya Semüd kavminin devamı olan Asha
bü'r-ress'in peygamberi olduğu yolunda 
bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Hac süre
sinin 45. ayetinde, yaptıkları kötülükler 
yüzünden helak edildikleri ve zamanla 
yurtlarının harabe haline geldiği bildiri
len kavmin Ashabü'r-res olduğu. bunla
rın peygamberleri Hanzale'yi öldürdükle
ri için böyle bir cezaya çarptırıldıkları ile
ri sürülmüştür (Zemahşerl, lll, 36; Fah
reddin er-Razi, XXIII, 44) Ancak bu kav
me dair yeterli bilgi bulunmadığı gibi (b k. 
ASHABÜ'r-RES) Hanzale b. Safvan hakkın
daki kısıtlı bilgilerin doğruluğu da şüphe
lidir. Bazı kaynaklarda bu bilgilere ef
sanevi unsurların karıştığı görülmekte
dir. Nitekim gerek tefsirlerde gerekse 
diğer kaynaklarda yer alan bir rivayete 
göre Ashabü'r-res. küçük çocukları kapıp 
dağa kaçırarakyiyen anka kuşundan ken
dilerini k,urtarması için Hanzale b. Saf
van'a başvurur ve onun duasıyla bu kuş
tan kurtulur. Buna rağmen rahata erin
ce Hanzale'nin peygamberliğini reddedip 
onu öldürürler. Anka kuşu ile mücadele 
menkıbesi Halid b. Sinan'la ilgili olarak da 
nakledilir. Başka bir rivayette ise Han
zale'ye karşı çıkan bir kavmin "arim sel( 
denilen felaketle cezalandırıldığı kayde
dilir. 
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