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HEMEDANI, Emir-i Kebir 
(~I..MıA r-f r-ı i) 

Alı b. Şihabidd!n 
b. Muhammed Hemedanl 

(ö. 786/ 1385) 
Kübreviyye tarikatının 

Hemedaniyye kolunun kurucusu, 
Keşmir'in İslamiaşmasında 
önemli tesiri bulunan sufi. 

_j 

12 Receb 714'te (22 Ekim 1314) Heme
dan'da doğdu. Mlr Seyyid Ali. Emir-i Ke
blr, Seyyid Ali Hemedanl. All-i Sanı ve 
Şah-ı Hemedan gibi unvaniarta anılır. So
yu Hz. Hüseyin'in oğlu, dördüncü imam 
Ali Zeynelabidln'e ulaşmaktadır. Annesi 
Blbl Fatma da Hz. Ali soyundandır. Baba
sı Şehabeddin Hemedan valisi idi. Heme
dani tahsiline dayısı Seyyid Alaeddin 'in ya
nında başladı ve onun tavsiyesiyle Küb
reviyye şeyhlerinden Ali~üddevle-i Simna
ni'nin halifesi Mahmud-ı Mezdekanl'ye in
tisap etti. Bir süre şeyhinin Mezdekan'
daki tekkesinde kaldıktan sonra Simna
ni'nin diğer bir halifesi Takıyyüddin Ali 
Dost! ile tanışarak ondan da hırka giydi. 
Dostl'nin vefatından sonra tekrar Mezde
kan 'a döndü. Mezdekanl ona kemale 
ermesi için seyahate çıkmasını ve başka 
şeyhlerle de görüşmesini tavsiye etti. Fü
tüwet hırkasını Simnanl'nin halifelerin
den Muhammed Ezkanl'den giyen Heme
dani sefere çıktı. Yirmi yıl süren bu seya
hatisırasında Türkistan. Maveraünnehir, 
Hindistan. Irak, Suriye ve Anadolu'yu do
laştı. Keşmir Sultanı Şehabeddin döne
minde 700 seyyidle birlikte Keşmir'e gi
derek(774/ l 372) orada dört ay kaldı. Ye
di yıl sonra Keşmir'e ikinci gidişinde Sul
tan Şehabeddin'in yerine geçen kardeşi 
Sultan Kutbüddin tarafından karşılandı. 
Sultanla iyi münasebetler kurarak İslam 
esaslarına aykırı uygulamalardan vaz
geçmesini sağlaması, Keşmir'deki gayri 
müslim halkın İslamiyet'i kabul etmesin
de tesirli oldu. İki buçukyıl burada kaldık
tan sonra Hemedan'a dönmek için yola 
çıktı . Timur'un seyyidleri Hemedan'dan 
çıkardığını öğrenince Türkistan ve Hutta
Ian'a uğradıktan sonra 78S'te (1383) tek
rar Keşmir'e döndü. Ancak burada fazla 
kalmadı ve çıktığı hac yolculuğu sırasın
da hastalanarak Kebrüsvar'da vefat etti 
(6 Zilhicce 786/19 Ocak ı 385) . Cenazesi, 
önce hafifesi ve damadı Hace İshak Hut
talanl'nin bulunduğu Huttalan kasabası
na nakledildi, daha sonra bugün Tacikis
tan sınırları içinde bulunan KQiab'da top
rağa verildi. 

Hemedanl'nin sağlığında çevresinde 
çok sayıda mürid toplanmış, bu müridier 
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Keşmir'in İslamlaştırılmasına büyük kat
kıda bulunmuşlardır. Bu dönemde Keş
mir'de çok sayıda cami ve tekke yapılmış. 
bazı Hindu mabedieri camiye çevrilmiş
tir. Hemedanl'nin vefatından sonra oğlu 
Mlr Muhammed, Sultan İskender döne
minde Keşmir'i müslümaniaştırma faali
yetine devam etmiştir. Mlr Muhammed'in 
Sultan İskender üzerinde büyük etkisi ol
muş. sultana "bütşiken" (put kıran) faka
bının verilmesini muhtemelen o sağla
mıştır. 

Kaynaklarda. Hemedanl'nin başlangıç
ta Hanefi iken gördüğü bir rüya üzerine 
Şafii mezhebini benimsediği kaydedil
mektedir. Hz. Ali'ye ve Ehl-i beyt'e derin 
sevgi duyan Hemedanl t evelli* için te
berri*nin şart olmadığı görüşündedir. 
Ehl-i beyt sevgisini yayması Şii temayül
lü bir şeyh olarak tanınmasına ve All-i Sa
ni unvanını almasına sebep olmuş. Ehl-i 
beyt bağlılığı, halifesi Hace İshak Hutta
lanl ile müridi ve Ijulô.şatü '1-menô.]fıb 
(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 
2794, vr. 678'-75 ı bl adlı menakıbname
sinin müellifi Nureddin Ca'fer-i Bedahşl'

de de devam etmiştir. 

Hemedanl'nin şeyhlerinden farklı bazı 
fikirlere sahip bulunması. tasawufa dair 
çok sayıda eser yazması , müridierinin 
özellikle Keşmir'de kurdukları tekkeler 
aracılığıyla İslamiyet' i yayma faaliyetine 
girişmeleri . onun adına nisbet edilen He
medaniyye adlı bir tarikatın doğmasına 
yol açmıştır. Eserlerinin birçoğunun he
nüz incelenmemiş ve yayımlanmamış ol
ması bu tarikat hakkında fazla bilgi sahi
bi olmayı mümkün kılmamakla beraber 
onun genelde mensubu bulunduğu Küb
reviyye'nin ilkelerine bağlı kaldığı, ancak 
bunlara bazı yeni unsurlar ekiediği söyle
nebilir. Hemedanl, Muhyiddin İbnü'l-Ara
bl'ye de ilgi duymuş , onun Fuşuşü'l-l:ıi
kem'ine lfallü'l-Fuşuş (ŞerJ:ıu Fuşuşi 'l

J:ıikem) adıyla anılan Farsça- Arapça bir 
şerh yazmış (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 2794, vr. 503•-677•) . Kübreviyye 
tarikatının esaslarıyla İbnü'l-Arabl'nin gö
rüşlerini bağdaştırmaya çalışmıştır. 

Keşmir başta olmak üzere Hindistan 
ve Türkistan'da kurdukları tekkeler ara
cılığıyla faaliyet gösteren Hemedaniyye 
mensuplarından bazıları şeyhin vefatın

dan sonra halifesi Hace İshak Huttalanl'ye 
tabi oldular. Şahruh tarafından 826 (1423) 
yılında idam ettirilen Huttalanl'nin men
suplarından bir kısmının halifesi Seyyid 
Muhammed Nurbahş'a (ö. 869/ 1465), bir 

kısmının da diğer hafifesi Abdullah Ber
zişabadl'ye (ö. 872/1468) biat etmesiyle 
Hemedaniyye iki kala ayrılmış . ilkine NGr
bahşiyye , ikincisine de Zehebiyye (iğti

şaşiyye) adı verilm iştir. Hemedaniyye'nin 
Seyyid lsa en-Nurbahşl ei-Berzencl'ye nis
bet edilen Berzenciyye adlı bir kolu daha 
bulunmaktadır (Har1'r1'zade, lll , 258b) . 

Geniş ölçüde Muhyiddin İbnü'I-Arabl'

nin etkisi altında bulunan NGrbahşiyye 
ve Zehebiyye tarikatları daha sonra birer 
Şii tarikatına dönüşmüş ve İran'ın Şilleş
mesi için gerekli zemini hazırlamada et
kin rol oynamışlardır. Keşmir seyahatin
de kendisine refakat eden Kıvamüddln-i 
Bedahşl ile Şüttariyye silsilesinin kurucu
su Abdullah- ı Şüttarl'yi de Hemedanl'nin 
müridieri arasında zikretmek gerekir. 

Eserleri. Hemedanl çoğu dört beş say
fayı geçmeyen 1 OO'ü aşkın eser kaleme 
almış olup yayımfanmış belli başlıları şun
lardır: t. Zal].iretü '1-mülUk. On bölüm
den meydana gelen siyasetname türün
de Farsça bir eserdir. Çeşitli baskıları ya
pılan (Amritsa r 1321 / 1 90 3; Lah or I 323/ 
I 905) ve Seyyid Mahmud-i Envarl tarafın
dan neşredilen eseri (Tebriz ı 358 h ş./ 
I 979) Muslihuddin Mustafa SürGrl ( ö. 
969/ I 562) Türkçe'ye çevirmiştir (TSMK. 
Revan Köşkü, nr. 403; Mehmed Reşad ve 
Tirya l Hanım, nr. 922) . Zal].iretü 'l-mülUk 
ayrıca Muhammed b. Hüseyin adlı bir 
kişi tarafından Sultan İbrahim adına 
Hilyetü'l-mülUk adıyla tercüme edil
miştir. Mütercim esere Hz. Peygamber 
ve ashabıyla ve11'1erin ahlakına dair iki 
bölüm ilave etmiştir. Hilyetü'l-mü
Wk'ün mütercim eliyle 1 OS2'de ( 1642) 
yazılmış bir nüshası Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'ndedir (Hazine, nr. 360). 
Z. Risô.le-i Fütüvvetiyye . Kübreviyye 
tarikatıyla fütüvvet müessesesi ara
sındaki ili şkiyi ortaya koyması bakı
mından önemlidir. Farsça olan eserin so
nunda Hemedanl'nin Ali Tut! Alişahl'ye 
verdiği , fütüwet silsilesinin tesbitini sağ

layan icazet metni yer almaktadır. Eser, 
Bibliotheque Nationale (Supplement, Per
sian, nr. 1642) ve Süleymaniye Kütüpha
nesi (Ayasofya, nr. 2873; Şehid Ali Paşa, 
nr. 2794, vr. 457'-466b) nüshalarından 
faydalanılarak M. Mole tarafından yayım
lanmıştır ("Kubrawiyat II, <AU b. ŞiM
baddin-i Harnadani'nin Risala-i Futuw
watiya'si" , ŞM, IV [19611. s. 33-72). 3. Ri
sale-i Tel}finiyye (Risale der Tevbe). Mü
ellifin Risale-i Menamiyye ve. Risale-i 
Hemedaniyye'siyle birlikte Muhammed 



Riyaz tarafından neşredilmiştir (Daniş, 
sy 16, islamabad 1989. s. 3-35). F. Meier 
Risdle-i Mendmiyye'yi Almanca'ya çe
virmiştir (Eranos Jahrbuch, sy 8, Zürich 
ı 950. s. ı 43- ı 73). Pervlz Ezkal, Risdle-i 
Hemeddniyye'yi Hemedanl ile ilgili ese
rinin (bk. bibl.) sonunda ayrıca yayım
lamıştır. 4. Risdletü'I-i'ti]sadiyye. M. 
Mole tarafından neşredilmiştir (Bulletin 
d'etudes orientales, sy. 17, Damas 1961-
62. s. ı 38- ı 49) s. Risdle-i Beyan-ı İ 'ti
Jsad. Bu eseri de M. Mole aynı yerde ya
yımlamıştır (s. I 50- I 83). 6. Risdle-i Dih 
Ka'ide. Necmeddln-i Kübra'nın Uşul-i 
'Aşere'sinin tercümesi olup M. Mole ta
rafından neşredilmiştir ( Ferheng-i Tran
zemin, VI !Tahran 1337 hş . J. s. 38-66). 7. 
Çihil Esrar. Hemedanl'nin bazı şiirlerini 
ihtiva eder (Amritsar I 303; nşr. Seyyid 
Eşref Buhar!, Tahran I 388/1 968) 8. Vd
riddtü '1-gaybiyye ve '1-leta'ifü '1-Jsud
siyye. Herevi'nin münacatları tarzında 
bir eserdir (Del hi I 333) 9. Risdle-i Z.ik
riyye. Hasan b. Hamza Şlrazl'nin Te?;ki
re-i Şeyi] b. MuJ:ıammed b. Şıddils adlı 
eserinin içinde yayımlanmıştır (Tahran 
ı 367 hş. , s. 53-66) 10. Risdle-i Kuddu-
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siyye (Risale-i 'Akabat). Bir önceki eser
le birlikte (s. 71-78) ve ayrıca Gulam Ha
san tarafından (Daniş, sy. ı 7- ı 8, islama
bad ı 989, s. ı 75- ı 94) neşredilmiştir. 11. 
Meşdribü '1-e?;vd]s. İbnü'I-Farız'ın Kaşi
de-i ijamriyye'sinden otuz iki beytin 
şerhi olan bu risaleyi Muhammed Riyaz 
(Ferheng-i iran-zemin, XX !Tahran I 353 
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Emir-i Kebir Hemedani'nin Eun'.dü 'f-fetf:ıiyye'sin i n ilk Iki sayfası [Gümüşhanevi'nin Mecmü'alü 'l-af!ziib'ı içinde, İstanbul 

1298, ll, 16-17) 

hş/19741. s. 266-315)ve Muhammed Ha
cevl (Tahran I 362 hş.) yayımlamışlardır. 
12. Kitdbü '1-Mevedde fi'l-]furbd. Hz. 
Ali ve Ehl-i beyt'in faziletlerine dair hadis
leri ihtiva eden ve on dört bölümden mey
dana gelen eser Bombay (ı 3 10/1892) ve 
Leknev'de (ı 370/1 950) basılmıştır. Ese
rin Kalküta'da Royal Asiatic Society of 
Bengal Kütüphanesi'nde bulunan nüsha
sı (nr. A 292) el-Mevsim dergisinde ya
yımlanmıştır (11/11, sy. 8 !Şam 19901. s. 
I 299- I 325). 13. Evrddü '1-fetJ:ıiyye. He
medanl'nin tertip ettiği bu vird Leknev 
(I 257). Lah or (I 289). istanbul (I 298, Mec
mu'atü'l-af:ızab içinde. Il. 16-29) ve Kan
pOr'da (ı 300) basılmıştır. Evrddü'l-fet
J:ıiyye Muhammed Ca'fer Ca'ferl tarafın
dan şerhedilmiş (Leknev 1293). bu şerhli 
baskıyı Hakim Muhammed İshak Urdu
ca'ya çevirmiştir (Karaçi ı 389/1969). 14. 
Kitdbü Esrdri'n-no]fta. Hz. Ali'ye nisbet 
edilen, " İiim bir noktadır, onu cahiller ço
ğalttı" şeklindeki sözün şerhi olup Molla 
Sadra'nın el-Mebde' ve'l-me'dd (Tah
ran 13 I 4 h ş.) adlı eserinin kenarında ya
yımlanmıştır (s. 153-158). Son üç eser 
Arapça'dır. 

Muhammed Riyaz, AJ:ıvdl ü A,şar ü 
Eş'dr-ı Mir Seyyid 'Ali Hemeddni bd 
Ş eş Risdle ez V ey adlı çalışması içinde 
( islamabad ı 364 hş/1985) Hemedanl'nin 
Risdle-i Fütüvvetiyye, Meşdribü '1-e?;
vd]s, Risdle-i Murdddt-ı Divan-ı Ijdiı?, 
Çihil Esrar, Risdle-i Dervişiyye, es
Seb'in ii fe:id'ili Emiri'l-mü'minin ve 
Risdle-i Z.ikriyye'sini neşretmiştir. 

Hemedanl'nin diğer bazı eserleri şun
lardır: IştıldJ:ıdtü'ş-şufiyye, Mir'dtü't
td'ibin, Siyerü'Hdlibin, MektUbdtü'l
Emiriyye, Risdle-i lfall-i Müşkil, Risd
le-i İnsdniyye, Minhdcü'I-'drifin, Ija-
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]fi]fat-i iman, Mekôrimü'1-al)Ja]f, Risa-
1e-i 'A]fliyye, Müfredat-ı Kur'an, Şer

J:ıu '1-esma'i'l-J:ıüsna, e1-Erba <inü '1-Emi
riyye, ljavaşşu eh1i'l-bôtın, en-Nasil) 
ve'1-mensul) ii'1-Kur'ani'1-Kerim, Tef
siru J:ıurılfi'1-mu<cem, Çihil Malfarn-ı 
Şufiyye, e1-İnsanü'1-kômil. Bu eserle
rin büyük bir kısmı Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde mevcut iki mecmuada (Şehid 
Ali Paşa, nr. 2795; Ayasofya, nr. 2873) 
külliyat halinde bulunmaktadır (eserle
rin bir listesi ve muhtevaları için bk. Sey
yid Mahmud-i Envarl, s. 302-362; Agha 
Hussain Hamada ni, s. ı 00- ı 07; eserlerin 
baskıları ve yazma nüshaları için bk. Per
vlz Ez kal, s. ı ı 5- ı 51) . 
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HEMEDANI, Kadi Abdülcebbar 
-, 

(bk. KAni ABDÜLCEBBAR). 
L _j 

r 
HEMEDANİ, 

-, 

Muhammed b. Abdülmelik 
( ~~~~ ~~~ 0-! ~ı 

Ebü'I-Hasen Muhammed 
b. Abdilmelik b. İbrahim 

ei-Hemedani ei-Makdisi ei-Farazi 
(ö. 521/1127) 

L 
İranlı tarihçi. 

_j 

Muhtemelen 463'te (1071) Hemedan'
da doğdu. İlk tahsilini, bir Şafii fakihi ve 
muhaddis olan babası Ebü'I-Fazl Abdül
melik'in yanında tamamladı. Bağdat gibi 
önemli bir ilim ve kültür merkezinde ye
tişen Hemedani. Ebü'I-Hüseyin Ahmed 
b. Muhammed b. Nakür ile Tırad ez-Zey
nebl ve diğer bazı alimlerden hadis oku
du. Ancak daha çok tarihe ilgi duydu ve 
bu alanda önemli eserler kaleme aldı. 6 
Şewal 521'de (15 Ekim 1127) Bağdat'ta 
vefat etti ve Kadı İbn Süreye'in (Ahmed b. 
ömer) kabrine yakın bir yerde babasının 
yanına defnedildi. 

İbnü'n-Neccar ei-Bağdadl tarih ilminin 
Hemedanl ile zirveye ulaştığını söyler (Sa
fedl, IV, 38) Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl, İb
nü'd-Dübeysl, İbn Hallikan, İbnü'I-Fuvatl, 
İbnü'I-Adlm ve Zehebl gibi birçok müellif 
onun Tekmile'siyle diğer eserlerini kay
nak olarak kullanmışlardır. İbn Asakir de 
Hemedanl'den hadis rivayet etmiştir. İb
nü'I-Cevzi. şeyhi Abdülvehhab'ın onu ha
dis konusunda tenkit ettiğini söyler (el
Munt~am, X, 8). 

Eserleri. Hemedanl'nin günümüze ulaş
tığı bilinen tek eseri Tekmil e tü Tari]].i't
Taberi (e?-leyl <ata Taril)i 't-Taberi) olup 
İbn Cerlr et-Taberl'nin Tari]].u'1-ümem 
ve '1-mülılk (Af)barü'r-rusül ve'l-mülCtk) 
adlı eserine zeyil olarak yazılmıştır. He
medanl, Taber'i'nin, tarihinde 302 (915) 
yılına kadar gelen olayları anlattığı halde 
Abbas! Halifesi Muktedir-Billah'ın ilkye
di yıllık devrini çok kısa geçtiğini, bu se
beple eserine Muktedir- Billah'ın halife 
olduğu 295 (908) yılından başladığını ve 
Müstazhir-Billah'ın halife ilan edildiği 18 
Muharrem 487 (7 Şubat 1 094) tarihine 
kadar geldiğini söyler ( Tekmiletü 't-Tari
tıi't-Taberi, s. 190). Rosenthal, eserin mu
kaddimesindeki müphem ifadelere da
yanarak Hemedanl'nin Müstazhir- Billah 
devrinin sonuna kadar (512/11 ısı vuku 

bulan olayları da anlattığını ileri sürer (A 

History of the Muslim Historiography, s. 
82). Sehavl'nin, Tekmile'nin 360 yılı ba
şına (Kasım 970) kadar cereyan eden olay
ları ihtiva ettiğini söylemesi ( et-i<tan bi't
tevbil), s. 302) yanlıştır. Eserin sadece 
295-367 (908-977) yıllarına ait bölümü 
bazı eksiklerle günümüze intikal etmiş
tir. 

Taberi'nin üslup ve metodunu takip 
eden Hemedanl Tekmile'yi Ebu Bekir 
es-SGII, Ebu Ali et-Tenuhl, Hatlb ei-Bağ
dadl, Ebu İshak es-Sabl, Ebü'I-Ferec ei
İsfahanl, İbn Bessam ei-Bağdadl. Kasım 
el-Kadi, Ebu ömer et-Temlml, Ebu Hay
yan et-Tevhldi. Ebu Mansur es-Sealibl. 
Ebü'I-Hasan Ahmed b. Ca'fer ei-Berme
kl, İbn Hacib en-Nu'man. Sabit b. Sinan. 
Ebu İshak eş-Şirazi ve Hilal b. Muhassin 
es-Sabl'nin kitaplarından; Ahmed b. İs
hak et-Tenuhl, Ebü'I-Fazl ez-Zührl ve Ebu 
Sa'd es-Sus!' den; ayrıca babasından, Ebu 
Sehl b. Ziyad el-Kattan. Kadi İbn Kamil 
gibi birçok alimden ve olaylara şahit ol
muş kişilerin anlattığı rivayetlerden fay
dalanarak yazmıştır. 

Hemedani. Hilal es-Sabl ve Ebu Hayyan 
et-Tevhldl'nin etkisinde kalarak kısa cüm
lelerle ve sade bir üslupla yazdığı eserin
de Irak'tan Horasan'a, Anadolu'dan Azer
baycan'a, Deylem'den Güney Yemen'e. 
Mağrib'den İfrlkıye'ye kadar çok geniş bir 
coğrafyada cereyan eden siyasi olayların 
yanı sıra halife ve vezirlerle ilgili bilgilere, 
halife. vezir ve kumandanların yıllık gelir
lerine, müsaderelerden, iltizam ve çeşitli 
kaynaklardan beytülmale ulaşan gelirle
re, fiyat artışlarına ve bunun siyasi istik
rara etkilerine, kültür hayatına, edip ve 
şairlerin eserlerine, sosyal hayata, çe
şitli yerlerde çıkan karışıklıklara, imar fa
aliyetlerine, yangınlara, Dicle ve Fırat ne
hirlerindeki taşkınlara kadar çeşitli hu
suslara yer vermiştir. 

Albert Yusuf Ken'an, Tekmiletü Tari

i)i't-Taberi'yi önce Mecelletü'1-Meş
n]f'ın çeşitli sayılarında yayımlamış (Bey
rut 1955-1958), ardından bunları kitap 
haline getirmiştir (Beyrut 1958, 1959, 
1961 ). Eser daha sonra Muhammed Ebü'I
Fazl İbrahim tarafından Taberi'nin zeyil
leri (lüyCtlü Taril)i't-TaberQ arasında neş

redilmiştir(Kahire 1977,XI,I85-489) . 

Hemedanl'nin günümüze kadar gelme
yen diğer eserleri de şunlardır: 1. Kita
bü <unvani (<UyCtrıi)'s-siyer ii meJ:ıasi
ni'1-bedv ve'1-J:ıacj.ar. İhsan Abbas, ese
ri kaynak olarak kullanan tarihçilerin ki-


