
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 
(._;.,}ı ..:.ıı~ 0! ~) 

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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