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Tanıtımını yapmaya çalıştığımız bu kitap, Arap dilindeki Qana'a kavramının yapısını, anlam
lannı, kullanıldığı yerleri, istisna olarak kullanım alanını ve arapça bynaldarda kullanılan şekillerini 
ele alıp incelemelete ve bazı eserlerden örnekler de vermektedir,. bazen de k~ ıl aştırmalar yapmakta
dır. Yazar, Qana'a kelimesinin anlamlarını verirken, bu kelimenin Almanca karşılıklarını da yakala
maya çalışmış, Arapça isimleri ve kitapları translaipsiyon yardımıyla vermiştir. 

Böyle bir araştırma Arap dil bilimi açısından ve özellilde semantilc ve lenguistilc bir inceleme 
olması baleımından bu alana kazandırılmış önemli bir etimolojilc çalışmadır. Arap dilindelci kelime ve 
lcavrarnları anlam bilgisi açısı.ndan veya ses, şekil, anlam ve söz dizimi baleımından geR el ya da k~ı
laştırmalı olarak inceleme yapacalclara faydalı olacalc nitelilctclci bu araştırmanın g(jrülmesinde, meto-
dolojisinin incelenmesinde yarar vardır. . · · 

Mustafa Tavulcçuoğlu 

Leonor Femandes, The EvoluJion of a Sufi InstiJution in M am/u/c Egypl: The KhatUjah. 
Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988,205 s. 

Memlıdclar Dönemi Mısır~tfa:Bir Tasavvufi Kurumun Gelifimi: Banlcah başlığını taşıyan 
eser İngilizce olup, Bölüm. I Giriş (1-2), Bölüm n Kaynak Belge Olarak Valcfiye (3-9), Bölüm m 

• Mısır'daki Tasavvtıli Kurumlar (10-19), Bölüm rv Hanlcalıın Gelişimi (20-32}, Bölüm V 14. ve 15. 
Yüzyıllarda HaııkaJı (33-46), Bölüm VI Hanlcahın Dahili Organizasyonu (47-59), Bölüm VU Hanlca
hiiı Idaresi (60-95), Bölüm vm Memluk Toplumunda Hanlcah (96-ıOO), Sonuç Hanlcah ve Osmanlı 
Fethi (1 ı 1-ı 13), Notlar (ı 14-140), Sözlük (141-151), Bibliyografya (152-160), İndelcs (ı61-167), Ele 
A Moğoltay el-Cemali Valdiyesinden Metinler (168-172), Ele B Cemilüddin ei-Üstedar V aldiyesin
den Metiııfer (173-185), Ek C el-Eşref Baybars Valcfiyesinden Metinler (186-ı91) ile Fotoğraf ve 
Planlar H92-20S)'dan ibarettir. 

· · Girişde çalışmasının amacını gayet açılc olarak ifade eden yazar, Memluklann, idarelerini güç
lendinDek ve halkı kontrol altına alabilmek hususunda yardımcı olmale üzere tasavvııfu koruyan bir 
lcıırurır olarak geliştirdikleri lıankahı, yalcındaiı inceleyerek tasavvufun gelişip yayılması konusunda 
tarihi~ir delil .ort.aya koymayı hedeflediğini belirtmiştir. . 

Kaynak Belge Olarak V aldiye başlığı taşıyan n. Bölümde, Memluklar dönemi vakfiyelerinin 
muhtevalan analiz edilmek ve hangi arılarnda lcullanıldıldarı incelenmek suretiyle, valcfiyelerin güve
nilirliği ve sınırlılıkları üzerinde bir takıni sorular cevaplandınlmaya çalışılmıştır. 

· Bununla ilgili olarak yazar, Huccctü'I-Vakıf olarak da isimlcndirdiği Valcfiye'nin t.anımını, 
bölümlerini, valcfın kuruluşu ile ilgili ıakip edilen yolu, Kadıların bu konudaki rol ve sorumluluğu 
gibi konuları ele alarak, vakfiyelerin doğruluğu konusunda duyduğu şüpheyi, "şayet vakjiyeler, vakfın 
bütün birimlerinin (amamlannıasından önce hazırlanmış ise, bu takdirde kadı/ar, bazı yapıların islam 
Hukukü'nu ihlal edip etmediğini nasılkontrol edebilecek/erdi?" sorusu ve "vakfiyeler, valaf tamam-
lanmadan önce kanunileştirilmqtir" (s. 7) ifadesiyle ortaya koyar. · 

Ortaya albğı bu şüpheyi yine kendisi· açıldayarak ortadan kaldıran yaZ.ar, böyle durumlarda 
başka bir uygularnanın varlığından söz ederek, valcıfla ilgili bütün çalışmalann tamamJanması üzeri
ne, yapılan çalışmanın türünü ·belirleyen bir diğer hukuki belgenin düzenlenerek, ya orijinal valdiye
ye eklendiğini, ya da ayn olarak muhafaza edildiğini; işte bu nedenle valcfiyelerin, valcıfların lcurulşu 
ve hemen sonrasındaki durunilan lıaldanda güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu söylemelctedir. (s. 8). 

- · ~ır'ı.iaki Tasavvufi Kurumlar başlıldı m. Bölümde yazar, üç önemli lcurum olan Ribat, 
zaviye, ve Hanicab üzcriiıde durarak, Hankahın diğer ilcisinden farldı olduğıınu göstermeye çalışmış-
~ ~ 

Bunlardan Ribatın, ilk zamanlar İslami fetihlerle ilgili ve sııuiiarda askerlerin toplandıklan 
yerler olduklarını. H.2/M.8. asırdan itibaren siifilerin bir arada yaşadıkları müesseseler haline geldiği-
ni ve EyyO~iler döneminde Mısır'a girdiğini söylemektedir. (s. 10). . 

Kelime olarak bir bina için kullanıldığında "köşe" anlamına gelen zaviyenin aslı ve n~ zaman 
Mısır'a geldiği konusunda kaynakların herhangi bir bilgi vermediğini söyleyen yazar, zaviyenin 
terim olarak, Mısır fetihlerini takip eden yıllarda, diiıi bir müessesenin bir köşe veya kısıru için truııa~ 
ruldığııu ifade etmiş; MeÔlluklar döneminde ise Mısır'da, tasavvufla doğrudan ~gili ve bağımsız b~ 
kurum olarak yeni tür ziviyelerin lrurolınaya başlanılığını belirtmiştir. (s. ı 3-ı4). 

Farsça asıllı bir kelime olan Hanlcahın.da terirn o~ Memluk tarihçileri taıafıııdan, süfilerin 
bir araya gelmesini sağlayan bir melcanı ilitiva eden bir müesseseye işaret etmek üzere kullanıldığını 
belirten yazar (s. 16), birbiriyle çok yakın bii benzerlik taşıyan bu üç lcurum arasındaki faria, çok açılc 
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olarak şu şeldlde izah etmiştir: 
Ribatlann kurulmasının amacı, silfilere ve aynca da erkek ve kadınlardan muhtaç durumda 

olanlara bir bannak ve sığınacalc yer sağlamaktı. Ziviyçler ise, belirli bir tarikata bağlı bir süfi için 
kurulan müesseseler olup, halka açıktı ve bir tarikatla ilişkisi olan fertler buranın mensubu olabilirdL 
Buna karşdık Hankah ise, resmi bir kuruin olup, buradaki uygulamalar vakfiyelerce belirlenir ve yine 
burada bulunan süfiler, belirli bir şeyhe değil, o hankaha bağlıydılar. Hankahın, idareeilerle yakın 
ilişkisi ve mimari ihtişamı, bu müesseseye bir ayncalık kaı.andırmış ve kısa bir sürede tasavvufun asi
mile edilmesi için güçiii bir araç haline gelmiştir. (s. 18-19). 

Hankaltın Gelişimi başlığını taşıyan IV. Bölümde yazar, Hanlaıliın Mısır'daki tarihinin 
EyyObilerle başladığını, ancalc Memluklar dön~minde önemli bir dini otoriteyi elde ettiğini söyleye
rek, 3 tür Hacıkahdan bahsetmelctedir. Bunlar, 1) Biiyük Türbeli Hankahlar, 2) Medrese ve Büyük 
Türbeli Hacıkahlar, 3) Medrcseli, Biiyük Türbeli ve Cuma Hutbesi Verilen Hankahlardır. (s. 20)ı Bu 
bölümde, birinci tür Hankah ilzerinde durulmuştur. _ . 

Öneelikle Hankaltın Mısır'a ille olarak EyyObiler döneminde girdiğini ve ilk inşa edilenin de 
Saidu's-Sueda ismini taşıyıp, H. 569/M. 1173 tarihinde Selahaddin EyyObi tarafından kurulduğunu 
(s.21) ifadeeden yazar, bu Hacıkaltın özellikleri ve gelişimi ilzerindedurdulctan sqnra(s. 21-25), Tür
beli Hacıkah ara J?aşlığı altında, Memluklar döneminde yapılan Hankahlann çoğtınun yanında kuru
culan için birer türbenin de inşa'edilmeye başlandığıru söyleyerek (s. 25), bunlano ilk örnekleri olan 
Baybars el-Ceşankif Hankahı (s. 25-29) ileen-Nasır Muhammed'in, Siry~'da inşa ettirdiği Hankah 
(s. 29-32) ilzerinde geniş olarak durmuştur. 

14. ve 15. Yüzydlarda Hacıkah· isimli V. Bölümde ise yazar, Türbeyanında Medresesi bulunan 
ve Cuma Hutbelerinin' de verildiği diğer iki Hankah tiirll üzerinde durmuştur. Bu bölümde yazar, bir 
ardamda fonksiyon itibariyle Hankah ın geçirdiği başka bir değişi.lcliğe örneklerle temas etmiştir. 

Yazarın tesbitine göre Hankahlardaki st1filerin ilim tahsil etme arzulan sonucunda, 14'-asır or
talanndan itibaren Hanefi ağırlıklı olmak ilzere 4 Mezhebin prensip ve esaslannın eğitimine başlan
-mıştır. Bu konuda H. 729/M. 1328 tarihinde kurulan Moğoltay el-Cemiili Harıkahı en gaieı örnektir. 
(s. 33). 15. yüzyddan itibaren yaygın hale geleri Hankah-Medreselerde ise, bütiln siifller öğrenciydi. 
Başka bir ifadeyle, bütün öğrenciler tasavvufla ilgilenmek ve sOfi meclisiere kanlmak dururnundaydı-
lar. (s. 34). · . 

Bunlann diğer örnekleri olarak Şeyhu'l-Urneri (s. 35-36),Berkuk (s. 36-38) ve Cemiilüddin el
Üstedar (s. 38-39) Hankahlan üzerinde duran yazar, böyleli.lcle siifilerle diğer ulema ve fukahi arasın
~ çekişmerıin ortadan kaldmiması ve bir yakınlaşmanın sağlanması için uygun bir ortamın hazır
landığını açık bir şekilde vurgulamı§tır. · 

Ayru bölümde Hanlcah-<:ami ve Diğer Gelişmeler başlığı altında da yazar, Hankahın tarihin
de yeni bir gelişmeye temas ederek, önceleri karşı çtialan bir uygulamanın aksine Hankahlarda Cuma 
namazlarının da kılınmaya başlandığını, bulbelerin verildiğini ifade etmiştir. (s. 40). Aynca bunlano 
örnekleri ilzerinde de duran yazar, el-E§ref Baybars Hankahının bir medrese ihtiva ettiğini ve bu 
medresenin mescid-<:ami olarak kullanılarak, gerek vakit ve gerekse de Cuma namazlannın kılındığı
nı belirtmiştir. (s. 42-43). Böylece, yazara göre, bir ardam~a hallcia d~ütünleşme sağlanmış oluyor-
du. · . , 

Hankahın Dahili Organizasyonu başlıklı YI. bölümde yazar, Memluklar döneminde Hankahın 
idari yapısının oldukça dilzeoli bir şekilde devam ettiğini ve burada sütilerio yarunda Şeyh ile 
Şeyhu'ş..ŞuyOhun görev yapbğını ifade etmiştir. (s. 47). 

Bunlardan Şeyh, her Hacıkalıda bulunup, Şeyhu Meşyehati's..Siifiyye veya Şeyf!u's-Siifiyye 
unvardanyla bilinirdi. Vikıf tarafından tayin edilen Şeybin ölümü ilzerine siifiler, kendi aralarından 
eo liyakatlisini Şeyh olarak seçerdi. Şeyhler, Sultan ın kontrolü altında olup; Sultan tarafından bu ma-
kamdan uzaldaştınlabili.rdi. (s. 47-48). _ .,.. 

Şeyh_u'ş.SuyOh ise, Selihaddin el-EyyObi Hankahının Şeyhi tarafından 154 sene taşınan bir 
ünvan olup, daha sonraen-Nasır Muhammed Hankahının Şeyhine intikal etmiş; 15. yüzyıl başlarına 
kadar da, yalru.z bucanın Şeyhi tarafınciari kullanılmışbr. (s. 51). 15. yazyıldan iti~n ise, tayini bir 
formalite haline gelen bu makam, babadan oğula geçmeye başlamıştır. (s. 54). · -

SOfi Görevleri ~aşlığı altında yazar, siltilerin yerine getirdiği görevler konusunu iocelemiştir. 
Bunlar,-sOfilerin bireyset olarak yapmalan gereken zikit, nefis muhasebesi, namazlardan sonra hudür 
adı verilen ve Şeyh başkanlığında yürütiilen toplu zikir ve neşide meclislerine kablmak (s. 54-55) 
olup, hatta bu budiirlarda, mOsiki ve ıaksdan, bazen Sultanların da bunlara kabldığından bahsedilrniş-
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tir: (s. 58). 
Diğer Görevler başlığı altında da yazar, sfifilerin ücret karşılığında yaptıklan diğer vazifelere 

~aret etmiştir. Yazara göre, sfifilerin ücret karşılığında bazı görevleri yerine getirmeleri sayesinde, 
Hankahda çalışan yabancı görevlilerin sayısı ve masraflar azalmış; aynca da imam, müezzin, kan, 
Mdimü's-seccade gibi vazifeler verilen sfifıler, dini hayatlaoyla uygunluk içinde günlerini geçirebil
mişlerdir. Diğer görevler arasında bevvab (kapıcı), tabbah (aşçı), vekklld (kandil yakıcı) ve ferran (fı-
nncı) gibileri sayılnuştır. (s. 59). . . · 

Hankahın İdaresi isimli VD. Bölümde yazar, sQfilere verilmeyen idari görcvlerle, süfilerin 
yaptıklan dini görevler ve aldıldan ücretleri incelemi ştir. 

Bunlardan Nizııu'J-Vakıf (Kontrolör) 'un görevi, Hankahın bütün mali işlerini yürütrnek olup, 
babadan oğula veya aile · fertlerinden birisine 'geçerdi. (ss. 60-63). Nlizınn yardımcılan olan 
MlibSşiru'I-Vakıf, Şah.id, Şedd, cabi ve Katip üzeriilde de duran yazar, bunlann, vakıf gelirlerinin 
belirlenmesi, ilgili resmi evrakın hazırlanması, gönderi.lmesi, kaydı ile muhafazası ve benzeri görev
lerden sonımlu olduklarıni belirtn!iştir. (ss. 63-64).-

Sfifilerin icra ettikleri dini meslekleri ele aldığı Sfifi Görevler başlığı altında da yazar, öneelci 
bölümde temas edilen ve süfilerin ücret karşılığında yaptıklan görevleri geniş olarak açıklamıştır. 
Buna göre sQfıler, imam, lrurra, muvaklcit (namaz zaınarunı belirleyen), hlidimü'ş·ceyh (şeyhu'ş
şuyQhun tıimletçisi), hadimü's·seccide (seccadelerin balacısı ve- koruyucusu), hadirnü'süfıyye 
(sGfilerin tıimletçisi), müieıiımelaıi (su kaplannın saldandığı soğuk depo görevlisi), hadirnü'l-lıubz 
(ekmek dağıtıcısı) ve benzeri diğer görevlerde (s.. 65-ii8) istihdam ediliyorlardı. 

Ücretler başlığı altında yazar, 13 tane Hankahcb, ilcret ve ihsan yoluyla kimlerin ne kadar 
gelir elde ettiğini tablolar halinde vermiştir. Bunlardan önce de, vakıflann ve bu tür bir kurum olan 
Hankahların; çalışanların ücretleri, gerekli maliann alınması, tamirleri ve kullandan eşya ile alellerin 
yenile~esi ve benzeri şelcillerde, Memluk ek~omisi üzerinde önemli bir tesiri olduğıınu açık bir şe-
kilde ifade etmiştir. (s. 68). · .. ·· 

Meınluk Toplumunda Hankah isinali VIO. Bölümde yazar, bir kurum olarak Hankahın, Mem
luk toplumundaki yao1a ve tesirleri üzerinde durmaktadır. Yazann teSbillerine göre Hankah, öncelik
le tasavvufun, ulema ve fukaha tarafından tedrici olarak benimsenmesini sağlamıştır . .Aynca Sultan 
ve emirler hankahlan, siyasi amaçlan yarunda, dini toplantı, kutlama ve törenler ile av partileri için 
kul lanmışlardır. (s.96). 

Medreseli hankahların inşası ve tasa~uf erbabının ilim tahsil etme ıırzulan, 15. yüzyılda, 
önemli makamlara gelen, ulema ve fukaha ile aynı derecede sayılan bir sQfi sınıfının varlığını açıkça 
ortaya çıkarmıştır. (s. 102). 
. Hankahın bu başansı ve siifilerin elde ettikleri makamiann artışı, amaçlan, Doğu İslam dünya
sından ve özellikle Hanefi Mezhebi mensuplanndan olanlan, devlette. önemli yerlere getirmek olan 
Memluklann bir zaferi olmuştur. Bu sfifiler, devlete bağlı olduklan sürece, Sultan ve emirler, sosyal 
hayattaki patlamalan aza indirgemek suretiyle toplumu dotaylı olarak kontrol etme imkanını elde et
mişlerdir. Gerçi, yazara göre, zaman zaman sOfi ve şeyhler, Sultaniara karşı ayaklanmışlarsa da (s .. -
102), genel olarak onların idaresi ve kontrolu altında kalmaya devam etmişlerdir. Aynca şeyhlerin, 
bir takım diplomatik misyonu yerine getirmesi onların bu bağlılıklarını daha da artırmıştır. (s. 1 03). 

·· · Sultaniann Hankahtaıda düzenlenen dini merasim ve toplantılara katılması, sufi gelenek ve 
uygulamalanru, dini hayatın önemli bir parçası haline getirmiştir. 15. yüzyılda kuraklık, açlık ve sos· 
yal huzursuzların kalkınası için düzenlenen merasimlere sQfilerin de katılması ve hatta bunların şeyh
ler tarafından i~ edilmesi, Mernluk toplumunda tasavvufa karşı olumlu bir tavır takınılmasını sağ
lamıştır. (ss. 106-107). 

Aynı bölümde yazar; Hankah v.e Şehir Düzeni başlığı altında Hankahın, şehirlerinroiınari ya-
pısı ve görünfişü üzerinde de etkili olduğıınu belirtmiştir. (s. ı08-109). _,. 

Hankah ve Osmanlı Fethi başlığıyla da yazar, kitabın son konusu olarak Meınluklann çökiişü
nün, Hankahında çöküş ve gerilemesine yol açtığını; özellikle de IS. yüzyılın sonlarınd3n itibaren de 
yerini halk tarafından benimseDip yaşanan tasavvufa bıraktığını söylemektedir. (s. ı ı ı). . .' 

Yine yazar, Osmanlıların, Medrese ve Haııkalılar yoluyla dini eğitimi destekleme konusuna 
pek fazla ilgi göstermedilderini; elimi, sebil. zaviye ve fibatlara çok fazla' ilgi duyduklarını ifade et
miştir. Zaman zaman kurulan Hankahlar ise, özellilde Türk asıllı ve Mısır dışından gelen derv~lere 
aynlıyordu. Mevcut Hankalılar ise, meseit veya zaviye olarak kullanılmıştır. Ancak 18. yilzyıl ortala
nna kadar, b~ arın bazılarından, vakfıyeleri doğrultusunda, Meınluk.lar döneminde olduğu gibi bura-



261 

lardan gelir elde edenlere mıta!ilarınm verilmesine devam edilmi~ tir. (s. 1 ı 2). 
Yazar son olarak "~ayet Memluklar iktidarda kalını~ olsalardı, halk tarafından benimsenen ta

savvuf k~ısında Hankah, yine de ortadan kalkar mıydı?" sorusunu sorup, anıdaki çok yakın bağlan
lı nedeniyle bunu cevaplamacun zor olduğunu belirtmiştir. (s. I 13). 

Kaynak olarak eserler yarunda vakfıyelerdeı:ı de geniş olarak faydalanılan; kitabın sonuna ek-
. · Ienen ve ilgili terimierin kısa açıklamalannın verildiği söıiUlc ve vakfıyelerden alınan metinler yanın

da, Hankahlarm fotoğraf ve planlanyla mimarileri hakkında okuyucuya somut örnekler sunulan eser, 
Islam kUltürünün bir uıısuru olan Hankahm, Memluklar dönemi Mısır'daki gelişmesi ve etkileri konu
sunda değerli bir çalışmadır. 

Ahmet Turan YUksel 


