
kurdu. Bu sütale Hatim'e izafeten Beni 
Hatim adıyla anılır. Hatim b. Gaşlm'in ölü
mü üzerine yerine oğlu Abdullah et-Adil 
geçti (502/1 108). Ancak S04'te (1110). 
Suleyhller'in meşhur kadı-valisinin oğlu 
olan Kadı Ahmed b. İmran tarafından 
tahttan indirilerek zehirtenrnek suretiy
le öldürüldü ve yerine kardeşi Ma'n geti
rildi. Fakat altı yıl sonra Kadı Ahmed b. 
İmran Ma'n'ı da tahttan indirip Hişam b. 
Kubeyb'i (bazı kaynaklarda Kuteyb) tah
ta çıkardı ( 5 ı O/ ı ı ı 6). Böylece San·a·ya 
Hemdanller'in ikinci sülalesi Beni Kubeyb 
hakim oldu. Onun ölümü üzerine tahta 
kardeşi Hum as ( 5 ı 8/1 ı 24). arkasından 
da onun oğlu Hatim geçti (527/1 ı 33). Ha
tim b. Humas S33'te (1138) ölünce yeri
ne kimin hükümdar olacağına karar veri
lemedi ve karışıklıklar çıktı. Sonunda ka
bile meclisinin desteğiyle tahtı. Suley
hller'in 481 'de ( 1 088) merkezi ZCıcible'ye 
naklettikleri zaman San'a'da bıraktıkları 
vali Kadı İmran b. Fazi'ın torun u olan Ha
mldüddevle Hatim b. Ahmed b. İmran b. 
Fazi ele geçirdi. Bu şekilde Beni Kubeyb 
sülalesi dönemi sona ermiş ve kurucusu
nun adından dolayı yine Beni Hatim de
nilen üçüncü Hemdanl sülalesi dönemi 
başlamış oldu. 

Hamldüddevle Hatim, ilk on ikiyılda bü
tün gücünü ülkenin kuzeyini kontrol altı
na almak için harcadı. 54S'te ( 1150) böl
gede hakimiyet kurmayı başardı. Zeydl
ler'in başşehri Sa'de'nin dışında kalan Ye
men topraklarının tamamını ülkesine kat
tı. Bütün tarihçiler onun da dedesi gibi 
alim, edip, şair ve cömert bir kişi oldu
ğunu kaydederler; hatta daha önce bu 
bölgede hiç kimsenin onun kadar övülme
diğini söylerler. Zeydl imamı Mütevekkil 
Ahmed b. Süleyman ile yapılan savaşlar
da Hatim esir düştü ve imarnın huzuru
na götürülerek kendisine barış antlaşma
sı imzalatıldı ; ancak çarpışmalar kesilme
d i. Hatim SS6'da (1161) ölünce tahta oğ
lu Ali çıktı . Son Hemdanl sultanı olan Ali 
b. Hatim, kuzeye doğru topraklarını ye
niden genişleterek Sa'de'yi ve Haraz'ı, ar
dından da batıya doğru uzanan yerleri 
zaptetti. S69'da (1174) Selahaddin-i 
EyyCıbl'nin Yemen'i fethetmesi için gön
derdiği kardeşi Turan Şah San'a'yı ele ge
çirerek Hemdanl saltanatma son verdi. 
Daha önce şehri terkedip Biraş Kalesi'ne 
çekilen ve zaman zaman EyyCıbl kuwet
Ierine saldırarak onları ülkeden çıkarma
ya çalışan Ali b. Hatim ise599 (1203) yılı
na kadar sadece birkaç kaleyi elinde tu
tabildi. Sütalenin diğer mensupları da ci-
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var bölgelerdeki mahalli hakimiyetlerini 
uzun yıllar devam ettirdiler. 
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Batı İran'da bir şehir 
L ve bu şehrin merkez olduğu eyalet. 
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Elvend dağının eteğinde Kuruçay, Ab
basabad, Sümlne. gibi ırm;:ıklarla sulanan 
ve aynı adı taşıyan bereketli bir ovada yer 
alır. Denizden yüksekliği 1800 m. olup üç 

HEMEDAN 

yanı dağtarla çevrilidir. H ernedan adı Asur 
çivi yazılı tabietlerinde Arnada na. I. Dari
us dönemine ait (m.ö. 521-486) Blsütun 
kitabesinin Eski Farsça kısmında Hağma
tana (Hangmatana) ve Elamca kısmında 
Agmadana, Grek tarihçisi Herodotos'ta 
Agbatana, Batlamyus'ta Ekbatana, Er
meni kaynaklarında Ahmatan. Hemetan, 
Ahmedan ve Tevrat'ta (Ezra. 6/2) Akme
tada şeklinde geçer. Bu ad Arap kaynak
larına, Farsça'da seslilerden sonra gelen 
"dal" harfinin z (zal) telaffuz edildiği dö
nemlerdeki eski şekliyle Hemezan olarak 
girmiştir. 

Hemedan. Herodotos'tan öğrenildiği
ne göre Kral Deiokes (m.ö. 728-673) tara
fından milattan önce VII. yüzyılda Med 
İmparatorluğu'nun başşehri olarak ku
rulmuştur: kalıntılarından. ilk şehrin bu
günkü Hemedan'ın güneydoğusunda El
vend'in sol tarafındaki Musaila tepesin
de yer aldığı anlaşılmaktadır_ İç içe yedi 
surla çevrilmiş olan şehir, Medler'in Ba
billiler'Ie birlikte Asurlular'ı yenmeleri 
üzerine önem kazandı. Asurlular'ın baş

şehri Nineva'da (Ninive. Ninova) elde edi
len ganimetler Ekbatana'nın güzelleşti
ritmesine harcandı ve özellikle Asur tar
zında büyük saraylar yapıldı. Ahamenl 
hanedanının gerçek kurucusu kabul edi
len ll. Kyros (Cyrus. m.ö. 559-530) burayı 

kendine yazlık başşehir seçti ve şehir bu 
dönemde gerek tahkimatı gerekse dev
let hazinesinin korunması bakımından 
büyük önem kazandı. Ahamenl saltana
tma son veren İskender'in üs olarak kul
landığı şehir, İskender İmparatorluğu ' 
nun parçalanmasından sonra da Arsaklı 
(Partlar. Eşkaniyan) hanedanının (m.ö. 256-
m.s. 214) başşehri oldu. 

Sasanller döneminde önemini kay
beden Hemedan, Nihavend Savaşı'ndan 
(21/642) sonra burada imzalanan barış 
antiaşması uyarınca İslam devletine bı
rakıldı. Ancak daha sonra halk isyan edip 
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aslan seklinde 
altın kupa 
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müslümanları şehirden çıkardı. Bunun 
üzerine şehir Hz. Ömer'in vefatından altı 
ay sonra Cerir b. Abdullah ei-Beceli tara
fından ve bu defa savaş yoluyla tekrar 
ele geçirildi (24/645). Arap tarihçileri, 
Emin ile Me'mun'un hilafet mücadelesi 
sırasında uzun süre kuşatma altında tu
tulan ( ı95/8ı O) Hemedan'da, o dönem
de Ahameniler'den kalma birkaç sütun la 
Elvend dağına açılan ve üstünde halkı so
ğuktan ve felaketlerden koruduğu na ina
nılan taştan bir aslan heykelinin yer aldı
ğı görkemli bir kapıdan bahsederler. Bu
rayı eski Medya (Cibal) bölgesindeki yer
leşim merkezlerinin en müstahkerrii ola
rak tanıtan X. yüzyıl müslüman coğrafya
cıları, kenarları birer fersah uzunluğun
da kare biçimindeki bu büyük ve güzel 
şehrin önemli bir bölümünün Arap fet
hinden sonra inşa edildiğini, dört kapısı 
ve dört pazarı ile kalabalık varoşları bu
lunduğunu, çevresinin zengin su kaynak
larına ve bereketli topraklara, güzel bah
çelere sahip olduğunu yazarlar. ibnü'I
Fakih'in daha önce şehrin her kenan için 
verdiği 4 fersah uzunluk (Kitabü'I-Bül
dan, s. 2ı8) herhalde abartmalıdır. He
medanlılar'ın 319'da (931) Ziyari Emiri 
Merdavic b. Ziyar'a karşı başlattıkları is
yan. kılıçtan geçirilmeleriyle sona erdi. 
343'te (955) bir depreme maruz kalan 
şehir 351 (962) yılında büyük bir mezhep 
kavgasına sahne oldu; birçok insan haya
tını kaybetti. 

Ziyariler'den sonra Büveyhi ve Beni Ka
kuye hanedanları arasında el değiştiren 
ve genellikle başşehir hüviyetini koruyan 
Hemedan420'de (1029) Göktaş. Boğa ve 
Kızıl'ın kumandasındaki Oğuzlar, 494 
(11 01) yılında Selçuklu ordusu tarafından 
kısmen tahrip edildi. XII. yüzyılın ilkyarı
sında Irak Selçukluları'nın başşehri oldu 
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ve saray, medrese ve camilerle donatıldı. 
531'de (1136) çıkan veba salgını yüzün
den nüfusu azaldı. Şehir, Irak Selçuklu 
Sultanı ll. Tuğrul'un Harizmşah Alaeddin 
Tekiş'eyenilmesi üzerine Harizmşahlar'ın 
hakimiyeti altına girdi ( ı ı94) ve ildenizli
ler'den Kutluğ inanç'a verildi. 1221 'de 
Cebe Noyan kumandasındaki Moğol or
dusu uzun bir kuşatma sonunda şehri 
ele geçirerek tahrip etti ve halkının bü
yük bir kısmını öldürdü. Hülagu Han bu
rasını, Alamut Kalesi'nin zaptı ve Bağ
dat'ın işgali için giriştiği savaşlarda bir 
üs olarak kullandı. Şehir ilhanlılar döne
minde bir ölçüde imar gördü ve yeniden 
eski parlaklığını kazandı; bu hanedandan 
Abaka Han burada öldü. ilhanlılar'ın elin
de bulunan Anadolu Selçuklu sultanların
dan Gıyaseddin ll. Mesud da ikinci defa 
tahta çıkineaya kadar ( 1303) burada ha
pis kaldı. XIII. yüzyıl müelliflerinden Ze
keriyya ei-Kazvini. Ci bal'in en büyük şeh
ri olan Hemedan'ı havası güzel, tatlı su 
kaynaklarına, bereketli topraklara sahip 
bir şehir olarak tanıtır ve halkının güler 
yüzlü ve güzel ahlaklı, eğlenceye düşkün 
insanlar olduğunu söyler (Aşarü '1-bilad, 
s. 483). Benzeri bilgiler, XIV. yüzyıl tarih
çilerinden Hamdullah ei-Müstevfi tara
fından da verilmiştir ( Nüzhetü '1-~ulüb, 
s. 71). Hemedan bir ilim ve kültür şehri, 
aynı zamanda da çok önemli bir ticaret 
merkeziydi. Geniş ilhanlı imparatorluğu'
nun çeşitli noktalarından gelen ve Sulta
niye şehrinde birleşen beş büyük ana ti
caret yolunun "şehrah-ı cenubi" adındaki 
birincisi Hemedan üzerinden Bağdat'a 
ulaşır ve buna Mekke yolu da denirdi. 

Hemedan, iıhanlılar'dan sonra Celayir- . 
liler ve Timurlular'ın eline geçti ve özel
likle Timur'un seferleri sırasında çok za
rar gördü; daha sonra da sırasıyla Kara-

koyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler'in 
hakimiyeti altında kaldı. 1469'da burası, 
UzunHasan'ın oğlu ve Fatih Sultan Meh
med'in damadı Uğurlu Mehmed Bey'in 
yönetiminde idi. Safeviler döneminde 
imar gören Hemedan bunlarla Osmanlı
lar arasında birkaç defa el değiştirdi. Os
manlılar'ın şehirle doğrudan ilgilenme
leri lrakeyn Seferi sırasında oldu. Veziri
azam ibrahim Paşa. gönderdiği bir arz
da Hemedan'ı Irak-ı Acem'e bağlı san
caklar arasında göstermiş ve buraya 
900.000 akçe has geliriyle Uluğ Bey'i vali 
tayin ettiğini belirtmiştir. Fakat bu dö
nemde şehirde Osmanlı hakimiyeti ku
rulmamış, ibrahim Paşa'nın bu tayini 
geleceğe matuf bir plan olarak kalmıştır. 
1548'de Kanuni Sultan Süleyman'dan 
izin alıp yanındaki yerli kuwetlerle Irak-ı 
Acem'e bir harekatta bulunan Safevi 
Prensi Elkas Mirza'nın ilk ele geçirdiği 
yer Hemedan oldu. 1588'de Cigalazade 
Sinan Paşa Hemedan civarını zaptetti. 
1629'da Bağdat üzerine gönderilen Hüs
rev Paşa 27 Şevval 1 039'da (9 Haziran 
1630) Hemedan'a girdi. Halkın kaçarken 
sakladığı eşyayı ortaya çıkardı. binaları 
yakıp yıktı ve altı gün sonra şehirden ay
rıldı . XVIII. yüzyıl başlarına kadar şehirde 
önemli bir olay cereyan etmedi. Ancak 
Rus Çarı 1. Petro, Safevi hanedanının güç 
durumda olmasından faydalanarak ha
rekat başiatınca Osmanlılar da Hemedan 
ve Kirmanşah ' ı ele geçirmek amacıyla 
Eyüplü Hasan Paşa kumadasında bir or
du gönderdiler. Hasan Paşa Kirmanşah' ı 

aldıktan bir müddet sonra vefat etti ve 
seferi oğlu Ahmed Paşa tamamladı. Ah
med Paşa idaresindeki Osmanlı kuwet
leri elli dokuz günlük bir kuşatmanın ar
dından Hemedan'ı aldıysa da (ı ı Zilhic
ce ı ı 36/3 ı Ağustos ı724) bir süre sonra 
Afganlı Eşref Şah, Irak cephesi kuman
danı Ahmed Paşa'yı Hemedan'dan çıkar
maya muvaffak oldu ( ıi40/ı727). Ancak 
Ahmed Paşa'nın daha kuwetli bir ordu ile 
geleceğinden korkarak 17 Safer 1141 'de 
(22 Eylül 1728) imzalanan Hemedan Ba
rış Antiaşması ile Osmanlılar'ın bütün 
haklarını tanıdı. 

iran'da Afgan hakimiyetinin yerini ye
niden Safeviler alınca ll. Tahmasb istan
bul'a bir elçi göndererek Osmanlılar'dan 
ellerinde bulunan iran topraklarının geri 
verilmesini istedi. Ancak hemen arkasın
dan iranlılar, cevabın gelmesini bekle
meden Nadir Şah kumandasındaki kuv
vetlerle Nihavend'i ele geçirdiler. Bunu 
duyan Abdurrahman Paşa 60.000 kişilik 



kuwetini bırakıp Hemedan'dan kaçtı ve 
böylece burası Safeviler'in eline geçti ( 16 
Zilhicce 11 42/2 Temmuz 1730). 14 Rebi
ülewel 1144'te ( 16 Eylül 1731) Irak Se
r askeri Ahmed Paşa Korkan'da ll. Tah
masb'ın ordusunu yendi ve şehri yeni
den ele geçirdi. Fakat 1 O Receb 1144'te 
(8 Ocak 1732) yapılan barış antiaşması ile 
Hemedan tekrar İran'a bırakıldı. Bu ant
laşma ile tamamen İran hakimiyeti altı
na giren şehir ı. Dünya Savaşı sırasında 
Rus ve İngiliz işgalinde kaldı; ayrıca Tür
kiye'ye karşı bir üs olarak kullanıldı. Bu
na rağmen şehir Osmanlılar'la bu devlet
ler arasında birkaç defa el değiştirdi. Sa
vaş sonrasında ise İngilizler tarafından 
İran'a bırakıldı. 

Evliya Çelebi, XVII. yüzyılın ortalarında 
uğradığı bu şehrin. her biri hamam kub
besi büyüklüğünde taşlardan yapılmış üç
gen biçiminde ve yetmiş kuleli. dört ka
pısı Kum. Dergezin, Bisütun ve Bağdat 
yönlerine açılan içinde 2000 hücre, bir ha
mam. bir cami. bir han ve çeşitli dükkan
lar yer alan bir kalesinin olduğunu; Türk
mence konuşulan şehirde on bir tekke, 
birçok imarethane, 200 hamam. Hindis
tan, Anadolu, Arabistan ve İran'dan ge
len tüccarların kaldığı birçok kervansa
rayla 2000 dükkanı içine alan Bazarşahi 
adlı bir de çarşının bulunduğunu. içme 
suyunun. en önemlileri Ferhad Paşa ve Ali 
Esen çeşmeleri olan 1 SO çeşmeyle sağ
landığını yazar. 

Hemedan'daki tarihi eserlerin başlıca
ları şunlardır: Şehrin güneyindeki Genc
name denilen Ahameniler'e ait çivi yazılı 

Elvend da~ındaki bir kayaya hakkediimiş kitabeler -
Hemedan 1 Iran 

iki kitabe. Biri Büyük Darius, diğeri oğlu 
Xerxes'e ait olan kitabeler, Elvend dağın
da iki büyük kaya üzerine yaklaşık 2 m. 
boyunda bir yüzeye kazılarak yazılmıştır. 
Mücesseme-i Seng-i Şir. Medler'e veya 
Ahameniler'e atfedilen büyük aslan hey
kelidir. 2.5 m. uzunluğunda ve 1,5 m. 
genişliğindeki heykel 1949'da yapılan taş 
bir kaide üzerinde oturtulmuştur. Buk'a-i 
Ester ve Merdhay. Bugün yahudilerin zi
yaret yeri olan Xlll. yüzyıla ait anıt türbe
dir. Kümbed-i Aleviyan. Moğollar tara
fından restore edilen Selçuklu dönemine 
ait bir mesciddir. Birkaç Alevi seyyidinin 
defnedildiği bu yapı son olarak 1938'de 
tamir gördü. Surc-i Kurban. Moğol dö
nemine ait bir kabirdir. Bunlardan başka 
Baba Tahir-i Uryan'ın ve İbn Sina'nın tür
beleri de şehirdeki önemli eserler arasın
da yer almaktadır. Ayrıca Hemedan'da 
elli civarındaki cami arasında Mescid-i 
Akacani Bey. Mescid-i Hac Ahmed, Mes
cid-i Ahund Molla Ali, Mescid-i Bişaretü'l
mülk, Mescid-i Cami', Mescid-i Kal'a, 
Mescid-i Bala, Mescid-i Cevlan sayılabilir. 

Şehirde bulunan eski medreseler ise 
Medrese-i Ahund Molla Ali, Medrese-i 
Damgani ve Medrese-i Şeyh Ali Han Zen
gine'dir (iranşehr, ıı. 1396-1397). 

Hemedani nisbesiyle meşhur edip, şair 
ve alimierin önde gelenleri şöyle sırala
nabilir: Muhaddis Ebu İshak İbrahim b. 
Hüseyin el-Hemedani. Bediüzzaman el
Hemedani, muhaddis ve kadı Ebu Said 
Yahya b. Zekeriyya el-Hemedani, muhad
dis Ahmed b. Muhammed el-Kan el-Mus
rabadi, şairlerden Esirüddin Evmani, mu
haddis ve kari Hasan b. Ahmed el-Heme
dani, mutasawıf el-Emirü'l-Kebir el-He
medani, Yusuf b. Eyyub el-Hemedani el
Buzencerdi, şair mutasawıflardan Fah
reddin-i lraki, Baba Tahir-i Uryan. meş
hur tarihçi Muhammed b. Abdülmelik 
el-Hemedani, Ebu Ahmed el-Mürran b. 
Hameviyye ei-Hemedani. Abdülhamid b. 
İsam el-Hemedani. Hafız Ebü'l-Fazl Salih 
b. Ahmed el-Hemedani, Reşidüddin Faz
fullah-ı Hemedani, Şafii fakihi ve şair Ay
nülkudat el-Hemedani, Mu'tezile alimi 
Kadi Abdülcebbar, şair ve arif Seyyid Ali 
Hemedani. 

Tahran- Bağdat ticaret yolu üzerinde 
olup kara yoluyla Kirmanşah. Sevendec, 
Burucird, Erak. Kazvin ve Tahran'a bağ
lanan Hemedan idari bölünmede dört 
şehristan, on iki bahş. on iki şehir, otuz 
üç di histandan müteşekkil bir eyafet (us
tan) durumundadır. Eyafet 1986'da 1.5 
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milyonu geçen bir nüfusa sahipti. XIX. 
yüzyılda 20-40.000 arasında nüfusu oldu
ğu belirtilen şehir ise 19SO'de 120.000'i, 
1986'da 270.000'i geçmişti. Nüfusun ço
ğunluğu Azeriler'den oluşmaktadır. Ve
rimli ovada çeşitli meyveler. buğday, ke
ten,jüt. pamuk gibi ürünler yetişir. Böl
gede grafit. altın. antimuvan ve demir 
madenieri çıkarılmaktadır. 
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Iii TAHSiN YAZlCI 

ı 
HEMEDANi, Aynülkudat 

..., 

L 
(bk. AYNÜLKUDAT el-HEMEDANi). 
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ı 
HEMEDANi, Bediüzzaman 

..., 

(bk. BEDiÜZZAMAN el-HEMEDANi). 
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