
HANKAH 

de dönemin ileri gelen vezirlerinden biri 
tarafından yaptırılan ve bu vezirin tür
besini de barındıran Sahib Ata Hankahı , 

özen li mimarisiyle olduğu kadar yer aldı
ğı çevre ile de Boyalıköy Hankahı'ndan ay
rılır. Tokat'taki iki örnek ise muhtemelen 
yönetici sınıfına merisup olmayan hanile
ri ve fonksiyonun ön planda tutulduğu 
gösterişsiz mimarileriyle daha ziyade mü
tevazi şehir zaviyeleri olarak nitelendiri
lebilir. 

Bazı müellifler. Osmanlı devrinde tari
kat merkezi (asitane) konumunda ve çok 
defa tarikat pirinin türbesini de barındır

dığı için pir evi niteliğinde olan önemli 
tesislerin hankah olarak adlandırıldığını 

ileri sürmüşlerdir. Nitekim Anadolu'nun · 
en önemli iki asitanesi ve pir evi olan Mev
lana Külliyesi ile Hacı Bektaş- ı Veli Külli
yesi, ayrıca Bektaşi asitanelerinden Elma
lı yakınındaki Abdal Musa Tekkesi ve İs
tanbul Merdivenköy'deki Şahkulu Tekke
si, öte yandan Edirne'de Gülşeniyye 1 Se
zaiyye'nin merkezi olan Sezai-yi Gülşeni 
Tekkesi, İstanbul'daki Mevlevi asitanele
rinden Galata ve Yenikapı mevlevlhane
leri, bu arada yine İstanbul'da bulunan 
tarikat merkezlerinden Koca Mustafa Pa
şa (Sünbül Efendi) Külliyesi (Halvetiyye -Sün
büliyye), Nasühi Tekkesi (Halvetiyye-Nasü
hiyye), Cemalizade Tekkesi (Halvetiyye-Ce
maliyye-i Saniyye), Aziz Mahmud Hüdayi 
Külliyesi (Celvetiyye), Kadirlhane Tekkesi 
(Kadiriyye -Rümiyye) ve Ebürrıza Tekkesi'
ne (Bedeviyye) dair bazı kitabelerde bu te
sisler hankah olarak anılmaktadır. Ancak 
asitane veya pir evi sıfatiarını taşımayan 
zaviye statüsündeki birtakım tekkelerde 
de aynı durumla karşılaşılır. İstanbul'da 
bulunan birçok örnek arasında Halvetiy
ye-Sünbüliyye'den Merkez Efendi Külli
yesi ile Eyüp Bahariye'de Şah Sultan Tek
kesi. Nakşibendiyye'den Unkapanı'ndaki 
Emir Buhar! Tekkesi, Sultanahmet Kadır
ga'da Özbekler Tekkesi, Eyüp'te Kaşgari 
Tekkesi , Üsküdar'da Özbekler Tekkesi ile 
Selimiye Tekkesi, Sa'diyye'den de Sütlü
ce'deki Hasirizade Tekkesi zikredilebilir. 
Bu arada birçok kitabede, kelime tekra
rından hoşlanmadıkları bilinen divan şa
irlerinin aynı yapıyı "hankah. dergah, tek
ke. asitane" gibi farklı şekillerde andıkia
rı da dikkati çekmektedir. Ayrıca bu ya
pılar arasında, Anadolu Selçuklu hankah
larında tesbit edilebilen ortak bir tasarım 
anlayışını bulmak da imkansızdır. Sonuç
ta Osmanlı devrinde hankah teriminin, 
daha ziyade asitaneler ve pir evleri için 
kullanılmakla beraber tarikat yapılarının 
stat ülerini ve fonksiyonlarını kesin su-
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rette belirleyici olmadığı , özellikle de be
lirli bir mimari tipe tekabül etmediği söy
lenebilir. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

HAN SA 
("~') 

Ümmü Amr Tümadır bint 
Amr b. el-Haris b. eş-Şerid 

(ö . 24/645) 

Araplar'ın en meşhur kadın şairi, 

sahabi. 
_j 

Miladi 575 yılına doğru dünyaya geldi
ği tahmin edilmektedir. Birçok şair yetiş
tirmiş olan Beni Süleym kabilesine men
suptur. Hansa, "çekik ve kalkık burunlu" 
demek olan ahnes kelimesinin müenne
sidir. Bu ilgiyle kelime, eski Araplar ara
sında kadın güzelliğinde benzetme un
suru olarak geçen "yaban sığırı" anlamın
da da kullanılır. Hansa, İs lam 'dan önce 
varlıklı ve nüfuz! u bir aile içinde yetişti ve 
muhadramun* şairleri arasında yer aldı . 

Beni Cüşerri kabilesi reisi şair Düreyd 
b. Sımme güzelliği. zekası ve zarafetiyle 
dikkati çeken Hansa'yı babasından iste-

di. Ancak Hansa Düreyd'i yaşlı buldu ve 
onu beğenmedi ; kendi kardeşi Muaviye'
nin tsrariarına rağmen bu evlil iği kabul 
etmedi, ayrıca Düreyd'i ve kabilesini ha
fife alan şiirler söyledi. Daha önce de Bedr 
kabilesi reisinin evlilik teklifini reddetti
ğini ve gönlünün bir amcazadesinde ol
duğunu belirterek kendi kabilesiyle övün
düğü meşhur "Raiyye"sini kaleme aldı. 
Cahiliye devri adetine göre kabile bağına 
çok önem verdiği anlaşılan Hansa, Beni 
Süleym kabilesinden Revaha b. Abdüluz
za veya babası ile evlendi ve ondan Ab
dullah adında bir oğlu oldu. Hz. Peygam
ber'in vefatından sonra ortaya çıkan irti
dad hareketlerinin önlenmesinde Abdul
lah'ın önemli katkısı olmuştur. Hansa, Re
vaha'nın vefatı üzerine yine kendi kabile
sinden Mirdas b. Ebu Amir ile evlendi ve 
bu evlilikten de Yezid , Muaviye ve Amr 
adlarında üç oğlu ile Am ra adında bir kızı 
oldu. 

Hansa'nın biri öz kardeşi Muaviye, di
ğeri baba bir kardeşi Sahr olmak üzere 
iki kardeşi vardı. Bunlardan cesaret ve 
cömertliğiyle tanınan , kendisinden bü
yük destek gördüğü Sahr' ı daha fazla sev
diği anlaşılmaktadır. Kabileler arasında 
yapılan savaşlarda birbirinin intikamını 
almaya çalış ırken öldürülen kardeşl eri

nin ve özellikle Sahr'ın ölümüne çok üzü
len Hansa, mezarlarının başında onların 
mertlik ve cömertliklerini sayıp dökmüş, 
mersiyeler söylemiş ve bu mersiyeleriyle 
edebiyat tarihinde büyük şöhret kazan
mıştır. 

İslam dini ortaya çıktığında çocu,kları 
ve kabile mensupları ile birlikte müslü
man olan Hansa, Resul-i. Ekr~m ve daha 
sonra Hz. ömer ile görüştü . Kaynaklarda 
belirtildiğine göre (İbn Hacer, IV, 287) 

ResOl -i Ekrem onun şiirlerini beğenir 
ve, "Haydi Hunas!" diyerek kendisine şiir 
okumasını isterdi. Hz. Ömer de onun şiir
lerini ve belagatini beğendiğini ifade et
miştir. Hansa. İslamiyet' i kab.ul ettikten 
sonra Cahiliye adetlerini bırakmış olma
sına rağmen kardeşlerine ve Mudar ka
bilesinin büyüklerine ağıt yakınayı sür
dürmüştür. Hz. Ömer kendisine, "Niçin 
ağlıyorsun, onlar şimdi cehennem odu
nu!" deyince, "İşte şimdi hüznüm bir kat 
daha arttı" cevabını vermiştir. Yine Hz. 
Aişe'nin ikazına rağmen kardeşi Sahr'ın 
anısına sadakatle bağlı kalmış, bir Cahili
ye adeti olarak çıplak vücuduna kıldan 
yelek (s ıdar) giymeye devam etmiştir. 

Hz. Ömer zamanında 16 (637) yılında 
dört oğluyla beraber Kadisiye Savaşı'na 
katılan Hansa oğullarına, ebedi hayatta 



Allah'ın nimetlerine erişebilmek için sa
vaşın en şiddetli anında ileri atılmalarını 
ve islam dini uğruna ölünceye kadar sa
vaşmalarını tavsiye etmiş, bu savaşta 
dört oğlu da şehid olmuştur. Oğullarının 
ölüm haberini alınca. "Onların şehadetiy
le beni şeretıendiren Allah'a hamdolsun. 
Yüce rabbim, beni de onlarla beraber 
rahmetinin gölgesinde birleştirsin I" diye 
dua etmiştir. 

Hansa Arap edebiyatında kadın şairle
rin en önde geleni kabul edilir. Şiirlerinin 
çoğunu Cahiliye devrinde ve müslüman 
olmadan önce söylediği için bunlarda is
lam dininin etkisi görülmez. Erkeklerle 
beraber katıldığı savaşlarda gördüğü kah
ramanlık sahnelerini kadın duygusallı
ğı ile ve sade bir dille anlatmış. özellikle 
m ersiye ·türünde sembol haline gelmiş
tir. Kardeşlerinin ölümü üzerine duydu
ğu derin elem ve kederi anlatan şair. sa
mimi hisleriyle bütün şairlik ustalığını or
taya koymuştur. Hansil'nın şiirleri beyit
ler. kısa kasideler ve parçalar halinde ol
duğu için Cahiliye devrinin uzun kaside 
türünden ayrılır. Fakat bu husus, ayrıca 
konularının mersiye, methiye, harp sah
neleri ve tabiat tasvirleriyle sınırlı olması 
onun şiirlerinin edebi değerine bir nok
sanlık getirmemiştir. 

Hansa'nın Ukaz panayırma katıldığı, 
kardeşi Sahr için söylediği kasideyi Nabi
ga ez-Zübyanl'ye okuduğu ve kasidenin 
onun tarafından beğenildiği rivayet edil
mekteyse de Nabiga'nın Sahr'dan on yıl 
kadar önce öldüğü dikkate alınırsa bu ri
vayetin gerçek olmadığı anlaşılır. Ancak 
Hans§, vaktiyle Nabiga ez-Zübyanl'nin 
başkanlığını yaptığı he.yet tarafından 
U kaz'da düzenlenen şiir yarışmasına ka
tılmıştır. Hatta bu yarışmaların birinde 
Hassan b. Sabit'in bir beytinde sekiz ha
ta bulması (İbn Kuteybe, I, 344) onun ti
tiz bir şiir tenkitçisi olduğunu gösterir ki 
bu olayın Arap şiir ten ki di tarihinde müs
tesna bir yeri vardır. 

Şiirlerin çoğunu Sahr için söylenen mer
siyelerin oluşturduğu Hansil'nın divanı 

günümüze kadar gelmiştir. İlk defa Lu
vis Şeyho'nun neşrettiği divan ( Beyrut 
ı 305/1888), daha sonra yine onun tara
fından şerhedilerek Enisü'l-cülesô.' ii 
şerl].i Divô.ni'l-Ijansô.' adıyla yayımlan
mıştır (Beyrut 1896). Divanın ayrıca Ha
seneyn Muhammed ez-Zeydani (Kahire 
ı 326/ 1908), Kerem ei-Bustanl ( Beyrut 
ı379/1960, ı383/l963) ve ibrahimAva
zayn (Kah i re 1405/l985) tarafından yapı
lan neşirleri yanında ticari maksatla ya
pılmış baskıları da vardır. Hansa'nın di-

vanını V. de Coppier Fransızca'ya (Beyrut 
1889), G. Gabrielli de İtalyanca'ya (Fio
rence 1899; Roma 1944) tercüme etmiş
tir. Eserin Ebü'I-Abbas Sa'leb'e ait şerhi
ni Fayiz Muhammed yayımiarnıştır (Bey
rut l4!4/l993). 

Hansa'nın hayatı, edebi şahsiyeti ve şi
iri eri üzerinde Fuad ei-Bustanl el-ljan
sô.' (Beyrut ı 930), Muhammed Cabir Ab
dülal ei-Hinl el-ljansô.' şô.'iretü Beni Sü
leym (Kahire !963), Aişe Abdurrahman 
el-ljansô.' (Kah i re ı 957), İsmail el-Kadi 
el-ljansô.' fi mir'ô.ti 'aşrihô. (l-ll, Bağdat 
1962-1965), Fethi ei-Kevamile Fi Ril].ô.
bi'l-ljansô.' ( Dımaşk I 988) ve Abbas İb
rahim Şarl]. Diwan al-ljansa' (Bairut 
ı 994) adıyla müstakil çalışmalar yapmış
lardır. 
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HANSALAR 

HANSALAR 
(.,YL.ı.,:ıl,_>) 

Bazi İslam devletlerinde 
saray mutfağından 

ve hükümdarın sofrasının 
hazırlanmasından sorumlu olan 

görevli. 
_j 

Farsça han (sofra) ve salar (emir) ke
limelerinden meydana gelen hansalar 
"sofracıbaşı. aşçıbaşı" anlamında birleşik 

bir isimdir. Hansalar'ın bazı eserlerde 
"emir-i çaşniglr" yerine kullanıldığ ı gö
rülürse de bu unvaniarı taşıyan kişilerin 
özellikle Selçuklular'da farklı görevler 
yaptıkları bilinmektedir (b k ÇAŞNİGIR). 

Türk saraylarında aşçıbaşılık görevi es
kiden beri mevcut olmakla birlikte kay
naklarda hansalar tabirine ancak Xl. 
yüzyılın ortalarından itibaren rastlanmak
tadır. Batı Karahanlı Hükümdan Şem
sülmülk I. Nasr zamanında (ı068-1080) 
bir hansaların amil olarak tayin edildiği, 
bu zatın kendi parası ile Buhara yakın
larındaki iskickes'te büyük bir cami yap
tırdığı ve burada kısa bir süre cuma na
mazı kılındığı bilinmektedir (NerşahT. s. 
29; Barthold, s. ı 04). Ra ve ndi de 1153 
yılında Sultan Sencer'in Oğuzlar'a esir 
düşmesiyle sonuçlanan "Oğuz hadisesi
ni" anlatırken, bu olayın Oğuzlar'ın her 
yıl vergi olarak sultanın mutfağına ver
dikleri 24.000 koyunu tahsil etmek üze
re hansaların gönderdiği muhassılın on
lara kaba davranması ve hakaret etmesi 
yüzünden meydana geldiğini söyler (Ra

f:ıatü'ş-şudar; s. 177-178) . 

Yusuf Has Hacib'in verdiği bilgilere da
yanarak (bk. Genç. s. 220 vd.) hansaların 
görevleri mutfağın idaresi. erzak temini, 
yemekierin pişirilmesine n ezaret etmek, 
hükümdarın sofrasın ı kurdurmak, ye

meklerin kapıcıbaşının denetiminde ve 
vaktinde huzura çıkartılmasını sağlamak 
şeklinde özetlenebilir. Yusuf Has Hacib'e 
göre hükümdarın can güvenliği bakımın
dan da önemli bir görev üstlenen han
salar gözü tok. gönlü zengin, takva sa

hibi. özü sözü bir. akıllı. bilgili . yüzü te
miz ve kıyafeti güzel bir kimse olmalıdır. 
Eğer hansalar dürüst olmazsa onun ya
makları da dürlist olmaz. Ayrıca yemek 
vakti gelince elini çabuk tutmalı, usul 
ve erkana uyarak huzura edepli bir şe
kilde girip çıkmalıdır (ayrıca bk. MATBAH-ı 
AMiRE). 
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