
Hazred (ö . 298/910) hankahları bunların 
en tanınmışlarıdır. Sem'anl. Kerramiyye'
nin kurucusu olan Muhammed b. Ker
ram'ın çeşitli İslam beldelerinde dolaştı
ğını . hacdan sonra geldiği Kudüs'te ve
fat edince (255/869) taraftarlarının bura
da 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. Bas
ra, Bağdat. Nlşabur. Rey, Buhara. Semer
kant. 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 fa
aliyetini daha da hızlandırmıştır. Hankah
lar genellikle sakin yerlerde tesis edilmiş. 
zamanla çevresinde yerleşenler orayı bir 
kasaba haline getirmişlerdir. 

Farklı beldelerde ve çeşitli tasawuf ce
maatleri tarafından hankaha değişik isim
ler verilmiştir. 1. (VII.) yüzyılda bazı abid 
ve zahidler, inzivaya çekilip ibadet ettik
leri 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 kullanılmaya baş
lanmıştır. Osmanlılar'da hankah yerine 
daha çok dergah, tekke ve zaviye keli
meleri kullanılmıştır. Tasawufi ve edebi 
metinlerde ise bu kelimeler harabat te
rimiyle de ifade edilmiştir. 

Hankahın şekillenmesinde rakip bir ku
rum olan medresenin etkisi olmuş ve ba
zan 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 ya
şamaları da himkahların fiziki yapısına 
fazla önem vermelerine engel oluyordu. 
Ancak sonraki dönemlerde devlet adam
larının ve servet sahiplerinin hankah ya
pımına yardımcı olmaları, bazan kendi ad
larına hankah yaptırmaları, mimari de
ğeri olan sağlam yapıların ortaya çıkma
sına vesile olmuştur. Ebu Sald-i Ebü'I
Hayr'ın (ö . 4441!052) müridi Ebu Sa'd'ın 
Bağdat'ta inşa ettirdiği hankahta büyük 
sofa. bir cemaathane. büyükçe bir mes
cid, bir hamam. abdesthane. mutfak(ima
rethane) . 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, misa
firhane , ahır. bağ bahçe gibi birimler de 
eklenmiştir. Muzafferüddin Şah'ın Erbil'
de yaptırdığı hankah 200, ll. Baybars'ın 
Kahire'de yaptırdığı hankah 400 kişiyi ba
rındırıyordu. Saryaku Hankahı'nın 100 
hücresi vardı (Makrlz!, ll , 276, 285) . Han
kahlar, 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 ge
tiren ve buradaki faaliyetleri belli kural
lara bağlayan sufi olan Ebu Sald-i Ebü'l
Hayr müridi Hasan ei-Müeddib'e şu ku
ralları yazdırmıştı: Bedeninizi ve elbise
nizi daima temiz tutun; camide ve mü
barek mekanlarda gereksiz yere konuş
mayın; namazı ilk vaktinde cemaatle kı
lın ; gece narnazına önem verin; seher 
vakti tövbe ve dua edin; sabahleyin gü
neş doğana kadar Kur'an okuyun; ak
şamla yatsı arasında dua ve zikirle meş
gul olun; muhtaç ve zayıflara ilgi göste
rin, onlara tahammül edin; yemeği bir
likte yeyin; izin almadan birbirinizden 
ayrılmayın; boş zamanlarda ya ilim öğre
nin veya vird ile meşgul olun (Muham
med b . Münevver, s. 331). Şehabeddin 
es-Sühreverdl bu kuralları 'A varifü '1-
ma'drit'te geliştirmiş ve bunlara bütün 
hankahlarda uyulmuştur. 

Hankah şeyh tarafından yönetilir. An
cak şeyh bu iş için başka bir kişiyi de gö
revlendirebilir. 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 nezir
ler dervişlerin ihtiyaçları için kullanılır. 
Bazan borç para alındığı da olur. Ancak 
mecbur kalınmadıkça dilen me yoluna gi
dilmez. Bazan da dervişler, hankahın çev
resindeki bağ ve bahçede yetiştirdikleri 
ürünlerle ihtiyaçlarını giderirler. 

Hankahlar genellikle erkekler tarafın
dan erkekler için kurulmakla beraber ka
dınlar da hankahlar kurmuştur. Nitekim 
Fatıma bint Hüseyin (ö 521/1127) sade
ce kadınların toplandığı bir hankaha sa
hipti. Evhadüddln-i Kirmanl'nin kızı Ey
mune Hatun'un da Şam'da kadınlarla 
sohbet toplantıları yapıp onları irşad et
tiği bir hankahı vardı (Muhsin Kiyanl, s. 
252-253) . 

Tasawuf eğitiminin yanı sıra başta tef
sir. hadis, fıkıh. akaid, Arapça olmak üze
re hankahlarda çeşitli konularda dersler 
verilir. kitap yazılır. yazılan eserler çoğa!-
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tılırdı; bu arada dini mOsikiye önem veri
lir. şiir ve 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 der
vişlerden ve tarikat ehlinden başka ya
bancılara, yolculara, hastalara da hizmet 
verilirdi. 

BİBLİYOGRAFYA : 

l:fududü 'l-'alem (Sutüde). s.107; Herevi. Ta
bakat s. 8; a.mıf. , Risale-i Mezarat-i Herat, 
Tahran, ts ., s. 91; Sem'ani. el-Ensab, V, 28; A/:ı
val ü Aşar-ı Şeyi; Ebü '1-/:fasan ljarakanf (nşr. 
Mücteba Minovl). Tahran 1354 hş . ; Sühreverdl, 
Tasavvufun Esasları (tre. Hasan Kamil Yılmaz -
İrfan Gündüz), İstanbul 1989, s. 134-145; Kazvi
nl. Aşarü'l-bilad, Beyrut, ts. (Darü Sad ır). s. 
290; İbn Teymiyye, Mecmü'u {etava, Xl, 6; iz
zeddin ei-Kaşi, Mişba/:ı u'l-hidaye, Tahran 1367 
hş., s. 153-155; Makrizi. el-/jıtat, ll, 276, 285, 
414; Cami. Ne{e/:ıat, s. 3, 153, 395, 424 , 425, 
434, 440; Abdülhüseyn-i Zerrinküb, Cüstücü 
der Taşavvuf- i iran, Tahran 1369 hş . , s. 48, 
162; Muhammed b. Münewer. Esrarü't-tev/:ıfd, 

Tahran 1348, s. 331, 366; Mustafa Kara, Din, Ha
yat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zav iyeler, 
İstanbul 1977; Ca'fer-i Seccadi, Ferheng-i Lugat 
u lstılaf:ıat u Ta'bfrat, Tahran 1403/1983, s. 338; 
Muhsin Kiyani. Tarf/;-i ljankah der ira n, Tahran 
1369 hş ., s. 55-56, 252-253; Dihhuda. Lugat
name, XII, 169-177; A. Yaşar Ocak - S. Farüki. 
"Zaviye" , iA, XIII, 468-476; J . Chabbi , "Khan
]>ah", Ef2 (ing.). IV, 1025; Bruce B. Lawrence, 
"Khanagah", ER, VIII , 278-279. 

Iii SüLEYMAN ULUDAG 

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

Xl. yüzyıldan öneeye ait erken devir 
hankahlarının hemen hepsi ortadan kalk
mış . bazılannın ise üzerine sonraki dö
nemlerde geniş kapsamlı tarikat tesisle
ri kurulmuş olduğundan mimari özellik
leri gereğince aydınlatılamamıştı r. An
cak Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr'ın XIII. yüzyıl 
başlarında İbn Münewer tarafından ka
leme alınan menakıbnamesinde X. yüz-
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yılın son çeyreğiyle Xl. yüzyı lın ilk yarısın

da Horasan'daki hankahlara ait bilgiler 
verilir. Bu yapıların çoğunun bir şeyh ile 
dervişlerini barındıran alelade evierden 
ibaret olduğu an laşılmaktadır. Aynı de
virde yine Horasan yöresinde ortaya çıkan 
ev- medreselerle bu ev-hankah ların mi
mari tasarım açısından birbirinden pek 
farklı olmadığı , kökleri İslam öncesi kül
tür katman larında bulunan dört eyvanlı 
Horasan evinin şemasını devam ettirdiği 
tahmin edilebilir. Böylece daha sonra, XII. 
yüzyıl başlarından itibaren İran, Anado
lu, Suriye ve Mısı r'da inşa edilecek olan 
Selçuklu, Zengl, Eyyübl ve Memlük devir
ler ine ait hankahlarda uygulanacak dört 
eyvanlı şema ile bundan çıkarılan şema
ların , ayrıca Osmanlı mimarisinde XIV
XVI. yüzyıllar arasında aynı şemaya bağ
lanan fütüwet yapılarının (tabhaneli 1 
zaviyeli camilerle "imaret" olarak anılan 
bazı yapılar) ilk örneği belirmiş olmakta, 
diğer taraftan tarikat mimarisiyle sivil mi
mari arasında XX. yüzyıla kadar sürecek 
olan yakınlığın temelleri atılmaktaydı. 

İbn Münewer'in eserinde, Horasan han
kahlarında "cemaathane" veya "semaat
hane" denilen toplantı ve ayin birimleriy
le namazların kılındığı "musallif' adında 
farklı mekanların bulunduğu beli rtilmiş

tir. XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu'da 
şekillenmiş olan Mevleviyye tarikatının 
tekkelerin de (mevlevlhaneler), özellikle ge
niş kapsamlı asitanelerin çoğunda , na
maza mahsus mescid ile Mevlevl muka
belesinin icra edildiği semahanenin ayrı 
bölümler halinde tasarianınası muhte
melen bu geleneğe dayanmaktadır. 

Xl. yüzyılın ortaların~a Yakındoğu'ya 
hakim olan Büyük Selçuklular, idareleri 
altındaki topraklarda zahiri ilimierin oku
tulduğu medreselerle İslam' ın batıni ta
rafını temsil eden tarikat merkezlerini 
devletin koruma ve denetimi altında ye
niden teşkilatiandırmak ve kuwetlendir
mek, böylece Abbas! hilafetinin gücünü 
yitirmesine paralel olarak gelişen Şilieş

me eğilimlerine set çekmek siyasetini 
gütmüşlerdir. O yıllara kadar öz~llikle Ho
r asan ve yakın çevresine mahsus olan 
"hankah" terimi Selçuklular'ın desteğiyle 

batıya doğru yayılmış. böylece Yakındo
ğu'nun çeşitli yörelerinde Sünni aklde
lere bağlı, zengin vakıfları olan, geniş kap
samlı hankahlar kurulmuştur. 

Selçuklu sultanlıkları ile atabeglikler, 
özellikle Zengller aynı tarikat siyasetini 
takip etmiş, daha sonra bu gelenek Zen
gller'in halefi olan Eyyübller tarafından 
Mısır'a taşınmış ve burada Memlük dev-
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rinin sonlarına kadar sürdürülmüştür. 
öte yandan Azerbaycan ve İran'da, Sel
çuklular' ın halefieri olan Harizmşah lar 

ile İslamiyet'i benimseyen İlhanlılar tara
fından hankahlar inşa ettirilmiş, ayrıca 
bu gelenek özellikle Abbas! Devleti'nin 
çökmesi üzerine nisbeten emin bölgele
re göç eden süfilerden bir kısmının Delhi 
Türk Sultanlığı'na sığınmasından sonra 
Kuzey Hindistan'a intikal etmiştir. Hiçbir 
zaman Türk kökenli hanedanlar tarafın
dan yönetilmeyen Mağrib ile Endülüs'te 
hankah teriminin yerleşmemiş olması 
dikkat çekicidir. 

Bu dönemde Suriye-Filistin-Mısır ku
şağında hankah terimi daha ziyade sey
yah dervişlerin barınağı olmakla birlikte 
bir tarikata meşrut olması gerekmeyen, 
hatta icabında devletin tayin ettiği yöne
ticiler tarafından idare edilebilen, tasav
vufi eğitimin nisbeten arka planda tutul
duğu geniş kapsamlı kuruluşları ifade et
mektedir. Bu hankahlardaki türbelerde 
genellikle bani konumundaki sultanlar ve
ya emirler gömülüdür. Buna karşılık Tür
kistan , Horasan, İran ve Hindistan'daki 
hankahların büyük çoğunluğu bir mürşi
din yönetiminde müridierin terbiye edil
diği, belirli bir tarikata bağlı olan tesis
lerdir. Zengl, Eyyübl ve M em lük hankah
larından farklı olarak bunların türbeleri 
hemen daima hankahın banisi veya ma
nevi sahibi olan plrlere ve şeyhlerin me
zarlarına tahsis edilmektedir. 

Kültür ve eğitim siyasetindeki bu ge
lişmelerin mimariye yansıması, o döne
me kadar "şeyh evi" niteliğindeki binala
rın yerlerini özellikle hankah olarak tasar
lanmış, bu arada daha fazla insana hitap 
edebilmesi için boyutları ve mimari prog
ramı geniş tutulmuş olan tesisiere ter
ketmesi şeklinde olmuştur. Yine de söz 
konusu hankahların büyük çoğunluğun
da Horasan kökenli şernaların geliştirile
rek devam ettirildiği, iklim şartlarına bağ
lı olarak üstü açık veya kapalı merketi bir 
avlunun çevresinde ibadet ve sohbete 
mahsus eyvanların, bunların arasına da 
derviş hücreleriyle mutfak, kiler, hamam 
türünden çeşitli hizmet birimlerinin yer
leştirildiği görülmektedir. 

Selçuklular tarafından 1071-1079 ara
sında fethedilen Kuzey Suriye'de tesbit 
edilebilen bu merkezlerden ilki, Rıdvan 
b. Tutuş'un azatlı kölesi Şemsülhavas 
Lü'lü' tarafından vali olarak görev yaptığı 
H alep 'te 111 S'te inşa ettirilen Hanka
hü'l-balat'tı r. Aynı şehirde Nüreddin Zen
gl de 1148'de Hankahü 'l-kadlm' i yaptır

mıştır. 

İbn Hallikan, Türkistan ve Horasan kö
kenli süfilere yakınlık duyan Selahaddin-i 
Eyyübl'nin 1.189'da Haçlılar'dan geri aldı
ğı Kudüs'te Latin patriğinin sarayını ta
rikat ehline tahsis ederek buraya Han
kah-ı Salahiyye adını verdiğini, kayınbira
deri Muzafferüddin Gökbörü'nün ise iki
si Erbil'de, biri Halep'te olmak üzere üç 
hankah yaptırdığını bildirir. Ayrıca Eyyü
bl emirlerinden Alaeddin Tayboğa, Halep'
teki konağını 1234'te "Ar apiaşmış süfiler" 
için bir hankah olmak üzere vakfetmiş
tir. Halep'te kalıntıları günümüze kadar 
gelebilen Eyyübi devri hankahlarından, 
Sultan ll. N asır Yusuf un 1237 tarihli Han
kahu'I-Ferafire eyvanlı tasarımı ve özenli 
bezemeleriyle dikkati çeker. 

Eyyübller devrinde 1183-1185 yı lları 

arasında Yakındoğu'yu gezen İbn Cübeyr, 
Selahaddin-i Eyyübl'nin saltanatı sırasın
da Şam'da "havani~" (hankahlar) olarak 
anılan çok sayıda tesisin bulunduğunu , 

bunların içlerinden suların aktığ ı süslü 
saraylardan farklı olmadığını, hankahlar
da yaşayan süfilerin her türlü maddi ih
tiyaçlarının karşılandığını ve bu zümre
lerio büyük nüfuz sahibi olduklarını nak
letmekte, buralarda tertip edilen sema 
meclislerinin güzelliğini bütün ayrıntı
ları ile anlatmaktadır. Makrizi de Eyyü
biler tarafından Mısır 'da kurulmuş olan 
hankahların dökümünü vererek bunlar
dan ilkinin, Fatımi sarayındaki hadımlar
dan Said es-Süeda'nın elinden alınan ko
nakta Selahaddin-i Eyyübitarafından te
sis edilen Salahiyye Hankahı olduğunu be
lirtir. 

Memlük devrinde 1326'da Kahire'ye 
giden İbn Battüta, Mısır kaynaklarında 
''fukara mine'I-Acem" olarak anılan, İran 
ve Horasan kökenli süfilere mahsus han
kahlardan söz etmekte, hepsinde bir 
şeyh ile "haris" denilen bir tür nakibin 
görev yaptığını yazmaktadır. Kahire'deki 
örnekler arasında Bundukdariyye ( ı 284), 
Sultan ll. Baybars ei-Caşanklr (Çaşniglr) 
(ı 306), Emir Moğoltay ei-Cemali (ı 329). 
Küsün (i 336), Huvand Togay (Ümmü Anük) 
( 1348'den az önce). Emir Şeyhü ei-İmari 
( 13 5 5) ve Emir Tenkizboğa (ı 362) han
kahları Türk (Bahri) Memlükleri devrine 
ait; Sa'deddin İbn Gurab ile (ı 400-1406) 
Sultan Farag (Ferec) İbn Berkük (ı 400-
1 4 ı ı ) hankahları da Çerkez (Burcl) Mem
lükleri devrine ait örnekler arasında zik
redilebilir. 

Bu yapılardan çoğunda açık aviulu ve 
dört eyvanlı tasarımın devasa boyutlar
da ele alındığı, bazılarında ise bu şerna
nın terkedilerek avlunun kıble yönüne 



aynı zamanda ayin mekanı olarak da kul
lanılan cami bölümünün. diğer yönlere 
de yaşama ve servis birimlerinin yerleş
tirildiği görülür. Bu ikinci gruba dahil 
olan hankahlarda eyvanlar bulunmadı
ğından avlunun çevresine daha fazla der
viş hücresi yerleştirilebilmekte, ayrıca 
hücreleri yalnızca avluya bakan pencere
lerle donatmak suretiyle tarikat hayatı

na daha uygun. içe dönük bir tasarım el
de edilmektedir. Dört eyvanlı hankahlarla 
Kahire'de bunların çağdaşları olan med
reseler aynı tasarımı sergiler. Bu arada yi
ne Kahire'de inşa edilmiş Sencer el-Gavll 
Medrese- Hankah ı (ı 303) ve Sultan Ber
kuk Medrese - Hankahı ( 1384- ı 386) gibi 
çift fonksiyonlu bazı tesisler, bu iki yapı 
tipi arasındaki yakınlığı daha açık bir şe
kilde ortaya koymaktadır. Bunun yanı sı

ra hankahların birçoğunda süfilere fıkıh , 

hadis ve tefsir gibi dersler de verilmek
teydi. Hemen hepsi Memlük sultanları. 
hanedan üyeleri , saray mensupları ve 
emirleri tarafından yaptırılmış olan Ka
hire hankahları. İs lam dünyasının diğer 
bölgelerindekilerden daha büyük ve abi
devi tasarımları ile dikkati çekmekte. bu 
arada 1 00 kadar seyyah dervişin barına
bildiği Sultan ll. Baybars el-Caşankir Han
kahı kendi türünün en ihtişamlı örneğini 
teşkil etmektedir. 

Azerbaycan'ın Harizmşahlar'a intikal et
mesinden ( 12 5 5) bir yıl sonra Bakü- Şe
ma ha yolunda Alibayramlı mevkiinde, 
Pirsagat nehri kıyısında mimar Şeyhza
de Habibullah b. Şeyh Muhammed Garu 
tarafından tasarlanan hankah çevreye 
hakim bir kayalığın üzerinde bulunmak
tadır. Surlar ve burçlarla kuşatılmış müs
tahkem bir yapı olan bu hankahta, açık 
bir avlunun çevresinde s ıralanan birimler 
arasında yer alan ve aynı zamanda gözet
lerne kulesi olarak kullanılan minare mi
mar Mahmud b. Mes'Gd'un eseridir. Söz 
konusu yapı ile, daha sonra Azerbaycan'a 
hakim olan Akkoyunlular'ın Hasankeyf'te 
inşa etiirdikleri İmam Abdullah Zaviyesi 
arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 

İran'ın Natanz şehrinde İ lhanlı Sultanı 
Olcaytu Han tarafından 1316'da dönemin 
ileri gelen süfilerinden Şeyh Abdüssamed 
İsfahani için yaptırılan. içinde bu şeyhin 
türbesinin de bulunduğu hankah aynı hü
kümdarın inşa ettirdiği ulucami ile bir kül
liye meydana getirmekte, tuğla malze
mesi. tasarımı ve çini bezemeleriyle Bü
yük Selçuklu geleneğini sürdürmektedir. 

Türkistan'daki erken dönem hankah
ları xııı . yüzyılın ortalarından itibaren yer
lerini, veli türbeleri çevresinde teşekkül 

eden geniş kapsamlı hankahlara terket
miştir. Çoğunlukla hükümdarların vakfı 

olan ve "işan " denilen şeyhlerin yönettiği 
bu tesisler bilhassa kış aylarında faaliyet 
göstermekte, ilkbahar geldiğinde işanlar. 
kendilerine bağlı göçebeleri ziyaret et
mek ve hankaha yapmakla yükümlü ol
dukları maddi yardımı toplamak üzere 
aylarca sürebilen yolculuklara çıkmak
taydı. 

İbn Battüta Hindistan' ı gezerken Hin
dülar'ın yönetimi altındaki bölgelerde bi
le hankahlara rastlamış. bu arada Bom
bay yakın larında Haunur'da Şeyh Muham
med en-Najori'nin hankahında misafir 
edilmiş, ayrıca Kanbaya, Kaliküt ve Ko
lam'da da (Travankor) Kazerüniyye tarika
tına bağlı hankahlarda konaklamıştır. 

Anadolu'da Selçuklu devrine ait tari
kat yapıları içinde hankah olarak adlan
dırılanların en eskilerinden biri, XIII. yüz
yılın ilk çeyreğine tarihlenebilen Afyon ci
varındaki Boyalıköy Hankahı'dır. Antik
çağ'dan beri bir kült merkezi olduğu an
laşılan ve sakin bir çevrede yer alan yapı
da bol m iktarda Bizans devrine ait devşir

me malzeme kullanıldığı görülür. Hanka
hın ibadet ve barınma birimlerinin bulun
duğu ana binasında dört eyvanlı şemanın 
alışılmadık bir örneği uygulanmıştır. Ku
zeye açılan girişi, iki yandan beşik tonazi u 
birimlerle kuşatılmış olan bir geçit takip 
etmekte, bunun gerisinde "T" biçiminde 
ana mekan yer almaktadır. "T"nin beşik 
tonazla örtülü olan bacağı kıble doğrul
tusunda uzanmakta ve güney duvarında 
bir mihrap bulunmaktadır. Söz konusu 
mekanın yanlarına ikişer adet beşik to
nozlu birim. ortasına kapalı avlu niteliğin
de kare planlı ve kubbeli bir hacim yerleş
tirilmiştir. Mihrap duvarına paralel geli
şen b eşik tonozlu iki eyvan da" T "nin kol
larını meydana getirir. 

Anadolu Selçuklu hankahları içinde dört 
eyvanlı şemanın en belirgin biçimde göz
lendiği yapı, Konya'da Sahib Ata Külliye
si'nin bünyesindeki 1279 tarihli hankah-

Tokat'ta Ebüsems 
Hankahı ile 

Afyon 
civarındaki 

Boyal ı köy 

Hankahı'nın 

plan ları 

HANKAH 

tır. Doğuda külliyenin dükkaniarı arasın
da yer alan taçkapıdan tonozlu bir geçit 
katedilerek yapının merkezini işgal eden 
kapalı avluya ulaşılır. Planı köşeleri pahlı 
bir kare biçiminde olan avlu aydınlık fe
nerli bir kubbe ile örtülmüş, ortasına bir 
havuz yerleştirilmiştir. Avlunun güney, 
batı ve kuzey yönlerinde zeminleri yük
seltilmiş beşik tonozlu üç eyvan yer alır. 
bunlardan güneydeki mihrapla donatıl
mıştır. Derinliği diğerlerinden az olan ku
zeydeki eyvanın gerisinde, hankahla ca
mi arasında bulunan ve her ikisiyle de 
bağlantılı olan türbede külliyenin banisi 
ile aile fertleri gömülüdür. 

Tokat'taki 1288 tarihli Ebüşems Han
kahı ile 1292 tarihli Halef Hankahı'nda ka
re planlı. aydınlık fenerli kubbe ile örtülü 
bir kapalı avlu ve kıble yönünde buna sap
lanan. beşik tonozlu, zemini yüksek bir 
eyvan tasarımın çekirdeğini meydana ge
tirir. İbadete ve ayinlere mahsus olan bu 
mekanların çevresinde tonozlu yaşama 
birimleriyle banilerin gömülü olduğu kub
beli birer türbe yer almaktadır. Halef 
Hankahı'nda ayrıca kubbeli bir mescid 
bulunmaktadır. 

Tasarım ları açısından Horasan kökenli 
bir geleneği paylaştıkları görülen Anado
lu Selçuklu hankahlarının. bu yönleriyle 
aynı yörede yer alan ve çağdaşları olan di
ğer tarikat yapılarından ayrıldıklarını söy
lemek mümkün değildir. Nitekim Anado
lu'da XII ve XIII. yüzyıllarda inşa edilmiş 
olup ribat ya da zaviye olarak anılan te
sislerde de hankahlardaki plan şernaları 
teşhis edilmektedir. Ayrıca söz konusu 
yapıların konumları ve fonksiyanlarına iliş
kin, diğer yörelerdeki benzerleri için ya
pılabilen genellernelerin geçerli olduğu 
da iddia edilemez. Nitekim yanında ey
van biçiminde bir verı türbesi olan Boya
lıköy Hankahı , Selçuklular tarafından ye
ni fethedilmiş bir bölgede Bizans devrine 
ait bir dini t esisin yerinde. bölgedeki müs
lüman iskanına öncülük etmek amacı ile 
kurulmuş olmalıdır. Selçuklu başşehrin -
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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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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 


