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HANIFE (Beni Hanife)
(~~)

L

Adnaniler'e mensup
bir Arap kabilesL

_j

Bekir b. Vail kabilesinin önemli bir kolu
olup Yername'de yaşayan Hanife b. Lüceym'in nesebi Sa'b b. Ali b. Bekir b. Vail
yoluyla Adnan'a kadar uzanır. Kabilenin
bir kısmı göçebe, bir kısmı yerleşik hayat
sürüyordu . Cahiliye döneminde putperest olan Beni Hanife arasında zamanla
Hıristiyanlık yayıldı. Un ve hurmadan yapıp diktikleri putu bir kıtlık sırasında parçalayarakyemişlerdir. Hatr adlı müstahkem şehirleri Yername'nin en önemli yerleşim merkeziydi. Dul (Düvl), Adi, Amir.
Suheym gibi koliara ayrılarak varlıklarını
sürdüren Beni Hanife önceleri Bekir b.
Vail ile müttefik iken Besus Savaşı'ndan
sonra onlardan ayrılıp Tağliboğulları ile
ittifak kurdular ve Lahmiler'i metbu tanıdılar. Bundan dolayı Bekir b. Vail'in İran
lılar'la yaptığı Zukar Savaşı'na iştirak etmediler.
Beni Hanife savaşçı kabilelerdendir. Cilhiliye döneminde eyyamü'l-Arab* arasında yer alan Zahr, Melhem ve Felec gibi önemli savaşlara katıldılar. Hicretten
önce Mekke'ye gelen Hanifeoğulları Hz.
Peygamber tarafından İslam'a davet edilmiş , fakat kabul etmemişlerdi. ResGiuiIah, Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra Yema me hakimi Hevze b. Ali'ye Selit b.
Amr ei-Amiri'yi elçi olarak gönderip dave-
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tekrarlamışsa

karşılamakla

da Hevze elçiyi çok iyi
beraber bu daveti de red-

r

detmiştir.

Hicretin 1O. yılında (631) Selerne b. Hanzale başkanlığındaki Beni Hanife heyeti
Medine'ye gelerek Hz. Peygamber ile görüştü ve İslamiyet'i kabul etti. Medine'de Remle bint Haris en-Neccariyye'nin konağında birkaç gün kalan heyet mensupları. ResGiullah 'ın yanına gidip geldiler ve
Übey b. Ka'b'dan Kur'an öğrendiler. Resul-i Ekrem heyet men sup larını hediyeIerle uğurladı ve yurtlarına vardıkları zaman kiliseyi yıkıp mescid yapmalarını emretti. Bunlardan Mücaa b. Mürare'ye de
istediği bir araziyi bağışiayarak kendisine bununla ilgili bir ahidname verdi.
ResGl-i Ekrem'in hastalığı esnasında
Beni Hanife. peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetülkezzab'ın etrafında
toplanarak irtidad etti. Müseylime'nin
Beni Hanife kabilesiyle daha önce Medine'ye gelip gelmediği tartışmalıdır. Ancak Beni Hanife heyetiyle birlikte Medine'ye gelen ve Kur'an öğrenerek bazı sureleri ezberleyen Reccal (Rehhal). ülkesine dönünce Hz. Peygamber'in nübüwet
işine Müseylime'yi de ortak ettiğini öne
sürerek kabilesinin dinden dönmesinde
büyük rol oynamıştır. Hz. Ebu Bekir bunlara karşı Halid b. Velid kumandasında
bir ordu gönderdi; meydana gelen Akraba Savaşı'nda Müseylime mağlup oldu
ve öldürüldü. Hanifeoğulları daha sonra
yaptıklarına pişman oldular ve tekrar İs
Iamiyet'i kabul ettiler.
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Hanefi hukukçusu Kadihan'ın

Hanifeoğulları'nın

ileri gelenlerinden
Sümame b. Usa! 6 (628) yılında umreye
giderken müslümanlar tarafından esir
alındı. Sümame'nin müslüman olduktan
sonra eskiden beri bir zahire arnbarı olan
Yername'den Kureyş'e yapılan zahire sevkiyatma engel olduğu rivayet edilir.

el-HANİYYE
( 4,;Jı.:;.JI )
(ö.

592/1196)

Fetava lfaçli!Jan
ve ei-Fetava '1-/.faniyye
olarak da anılan eseri
(bk.

L
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KAI>iHAN).
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HANKAH

-,

( olAil>)
Dervişlerin

sohbet ve zikir için toplandıklan,
bir süre ikamet ettikleri,
bazan inzivaya çekildikleri
mekanlar için kullanılan terim.
L

_j

Hankah kelimesi Farsça han (.;ıl> )
"kervansaray, ev, mabed, sultan"; han
(.;ıl_,>) "sofra. eyvan" ve hane (<~.il>) "ev,
oda" kelimelerine yer bildiren -gah ve
-geh eklenerek tü retilm iştir. Farsça edebi ve tarihi metinlerde hiingah ( oı.f.il> ) .
hanegah ( oll"<~.il> ), hangah ( olfilp ), hancah ( o~l> ). hankah (.Wl>), hangeh
( .&it>) gibi çeşitli şekillerde geçen kelime hankah ( oWl>) olarak Arapçalaştı
rılmış ve bu şekliyle kullanımı yaygınlık
kazanmıştır (Muhsin Kiyan!, s. 55-56).
Hankahın, "yemek yenilen ve sofra kurulan yer" anlamına gelen hôrdengeh
( .&i~.JP) kelimesinden geldiğini ileri sürenler de vardır (Dihhuda, XII, 169).
Hace Abdullah-ı Herevi, Ebu Haşim Sufi'den (ö . 150/767) bahsederken ilk hankahın Filistin'de Remle'de bir hıristiyan
emir tarafından kurulduğunu söyler, ancak kuruluŞ tai'ihini kaydetmez ( Tabakat,
s. 8; Cami; s. 3). Herevi'nin verdiği bilgiye göre bu emir avianırken iki kişinin karşılaştığını, birbiriyle kucaklaştıbını, azık
Iarını ortaya koyup birlikteyemekyediği
ni ve birbirine karşı son d~rece dostça
davrandığını görmüş, bunları yanına ça. ğırıp kim olduklarint sormuş. derviş olduklarını öğrenince bı.indan etkilenerek
onlar için Remle'de ilk hankahı yaptırmış
tır. İbn Teymiyye ise ilk hankahın (dü. ~eyre), Basra civarında eski bir-yerleşim
merkezi olan Abadan'da Abdülvahid b.
Zeyd'in (ö · 177/793) bir. müridi tarafın
dan kurulduğunu söyler (Mec;n_Cı'u Fet:a·va, XI, 6). llL (IX.) yüzyıldan itibaren diğer İslam beldelerinde de hankahlar kurulmaya başlanmıştır. Bağdat'ta Ma'ruf-i
· ı<erhi (ö. 200/815d.6), Bistam:daBayezid-i Bistami, yine Bağda'da Sed es~Sa
. kati ve Cüneyd-i Bağdadiı 'Niş~bur'da Ebu
Osman ei-Hiri, Hemedan'da Ebu Talib el-

HANKAH
Hazred (ö . 298/910) hankahları bunların
en tanınmışlarıdır. Sem'anl. Kerramiyye'nin kurucusu olan Muhammed b. Kerram'ın çeşitli İslam beldelerinde dolaştı
ğını . hacdan sonra geldiği Kudüs'te vefat edince (255/869) taraftarla rının burada bir hankan yaptıklarını. Kerramller'in
daha sonra Horasan ' ın belli başlı şehirle
rinde de hankahlar kurduklarını bildirir
(el-Ensab, V, 28). Makrizi ise ilk hankahın
IV. (X.) yüzyılda Zeyd b. Suhan b. Sabre
tarafından inşa edildiğini söyler ( el-ljıtat,
ll , 4 14). IV. (X.) yüzyıldan sonra Şam. Basra, Bağdat. Nlşabur. Rey, Buhara. Semerkant. Belh gibi önemli şehirlerde yeni
hankahlar yapılmış. bunların kuruluşuna
sultan lar. devlet adamları ve zenginler
yardımcı olmuş. tarikatların düzenli bir
şekilde ortaya çıkması hankah yapma faaliyetini daha da hızlandırmıştır. Hankahlar genellikle sakin yerlerde tesis edilmiş.
zamanla çevresinde yerleşenler orayı bir
kasaba haline getirmişlerdir.
Farklı beldelerde ve çeşitli tasawuf cemaatleri tarafından hankaha değişik isimler verilmiştir. 1. (VII.) yüzyılda bazı abid
ve zahidler, inzivaya çekilip ibadet ettikleri yerlere Kur ' an-ı Kerim'de de geçen
(Hac 22/40; Al-i imran 3/37, 39) savmaa
ve mihrab adını vermişlerdir. Buralara
sonraki dönemlerde mescid, müseycid
ve düveyre denilmiş. daha sonra hankah
yanında ribat ismi de kullanılm aya baş
lanmıştır. Osmanlılar ' da hankah yerine
daha çok dergah, tekke ve zaviye kelimeleri kullanılmıştır. Tasawufi ve edebi
metinlerde ise bu kelimeler harabat terimiyle de ifade edilmiştir.
Hankahın şekillenmesinde rakip bir kurum olan medresenin etkisi olmuş ve bazan hankah medresenin işlevlerini de
yüklenmiştir. İlk hankahlar son derece
basit ve sade olup çok defa kerpiçten ve
ağaçtan yapıldıkları için fazla dayanıklı
değillerdi. İlk süfilerin sade bir hayat yaşamaları da himkahların fiziki yapısına
fazla önem vermelerine engel oluyordu.
Ancak sonraki dönemlerde devlet adamlarının ve servet sahiplerinin hankah yapımına yardımcı olmaları, bazan kendi adlarına hankah yaptı rmaları, mimari değeri olan sağlam yapıların ortaya çıkma
sına vesile olmuştur. Ebu Sald-i Ebü'IHayr'ın (ö . 4441!05 2) müridi Ebu Sa'd'ın
Bağdat'ta inşa ettirdiği hankahta büyük
sofa. bir cemaathane. büyükçe bir mescid, bir hamam. abdesthane. mutfak(imarethane) . müstakil hücreler. ayrıca yanın 
da bir çarşı ve han vardı (Muhammed b . .
Münevver. s. 366 ). Daha sonra hankahla-

ra kütüphane, ambar. dershane, revak,
hastaların tedavi edildiği bir bölüm, misafirhane , ahır. bağ bahçe gibi birimler de
eklenmiştir. Muzafferüddin Şah'ın Erbil'de yaptırdığı hankah 200, ll. Baybars'ın
Kahire'de yaptırdığı hankah 400 kişiyi barındırıyordu. Saryaku Hankahı'nın 100
hücresi vardı (Makrlz!, ll , 276, 28 5) . Hankahlar, her zaman bu kadar büyük ve teş
kilatlı olmamakla birlikte burada ikamet
edenlerin temel ihtiyaçlarını karşılaya
cak şekilde donatılmıştır.
Bu kuruma ilk defa ciddi bir düzen getiren ve buradaki faaliyetleri belli kurallara bağlayan sufi olan Ebu Sald-i Ebü'lHayr müridi Hasan ei-Müeddib'e şu kuralları yazdırmıştı: Bedeninizi ve elbisenizi daima temiz tutun; camide ve mübarek mekanlarda gereksiz yere konuş
mayın; namazı ilk vaktinde cemaatle kı
lın ; gece narnazına önem verin; seher
vakti tövbe ve dua edin; sabahleyin güneş doğana kadar Kur'an okuyun; akşamla yatsı arasında dua ve zikirle meş
gul olun; muhtaç ve zayıflara ilgi gösterin, onlara tahammül edin; yemeği birlikte yeyin; izin almadan birbirinizden
ayrılmayın; boş zamanlarda ya ilim öğre
nin veya vird ile meşgul olun (Muham med b . M ünevve r, s. 331). Şehabeddin
es-Sühreverdl bu kuralları 'A varifü '1ma'drit'te geliştirmiş ve bunlara bütün
hankahlarda uyulmuştur.
Hankah şeyh tarafından yönetilir. Ancak şeyh bu iş için başka bir kişiyi de görevlendirebilir. Bu kişiye "plşrev, emir"
veya "mukaddem" denir. Hankahta üç
günden fazla kalan dervişlerin de ibadet
dışında belli görevleri vardır. Hank.ahlara
yapılan vakıflar. bağışlar, fütuh ve nezirler dervişlerin ihtiyaçları için kullanılır.
Bazan borç para alındığı da olur. Ancak
mecbur kalınmadıkça dilen me yoluna gidilmez. Bazan da dervişler, hankahın çevresindeki bağ ve bahçede yetiştirdikleri
ürünlerle ihtiyaçlarını giderirler.
Hankahlar genellikle erkekler tarafın
dan erkekler için kurulmakla beraber kadınlar da hankahlar kurmuştur. Nitekim
Fatıma bint Hüseyin (ö 521/1127) sadece kadınların toplandığı bir hankaha sahipti. Evhadüddln-i Kirmanl'nin kızı Eymune Hatun'un da Şam'da kadınlarla
sohbet toplantıları yapıp onları irşad ettiği bir hankahı vardı (Muhsin Kiyanl, s.
252-253) .

Tasawuf eğitiminin yanı sıra başta tefsir. hadis, fıkıh. akaid, Arapça olmak üzere hankahlarda çeşitli konularda dersler
verilir. kitap yazılır. yazılan eserler çoğa!-

tılırdı;

bu arada dini mOsikiye önem verive ilahiler okunur, sema yapılırdı.
Hankahın ve çevresinin bakımlı olması
ve temiz tutulması için iş bölümü yapılır,
her derviş üzerine düşen görevi titizlikle
yerine getirir, görevini aksatanlar çeşitli
şekillerde cezalandırılırdı. Buralarda dervişlerden ve tarikat ehlinden başka yabancılara, yolculara, hastalara da hizmet
verilirdi.
lir.
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SüLEYMAN ULUDAG

o MiMARi. İslam dünyasında tarikat
verilen adlardan biri olan hankah , bölge ve zaman faktörlerine bağlı
olarak farklı nitelikte tesisleri tanımla
maktadır. Tasawuf tarihinde zühd hayatının tasawufa dönüştüğü, fakat henüz
tarikat şeklinde teşkilatlanmamış bulunduğu VIII. yüzyılın ikinci yarısında, İslam
mimarisi tarihinde ilk tarikat yapılarının
öncüleri olan tesisler arasında hankah
adıyla anılaniara rastlanır (yk. b k. ). Bu devirde özellikle İran- Türk kültür mirasının
hakim olduğu Batı Türkistan ve Horasan
yörelerinde, çoğunun hayatlarının önemli kısmı yolculuklarda geçen ilk sufilerin
konaklaması için kurulmuş bazı hankahların varlığı tesbit edilmektedir.

yapılarına

Xl.

yüzyıldan

öneeye ait erken devir
hemen hepsi ortadan kalkmış . bazılannın ise üzerine sonraki dönemlerde geniş kapsamlı tarikat tesisleri kurulmuş olduğundan mimari özellikleri gereğince aydınlatılamamıştı r. Ancak Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr' ın XIII. yüzyıl
başlarında İbn Münewer tarafından kaleme alınan menakıbnamesinde X. yüzhankahlarının
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