
Cava, Bengal, Tamil ve Malezya dillerine 
de çevrilmiştir. 

Hamzaname, büyük bir ihtimalle XIV. 
yüzyıldan itibaren Türkler arasında ilgi 
görmeye başlamıştır. Thkıyyüddin İbn Tey
miyye ( ö. 728/1328). Suriye Türkmenleri 
arasında Hz. Hamza ile pek ilgisi olma
yan çeşitli Hamza hikayelerinin anlatıldı
ğını zikretmektedir ( Minhacü 's-sünne, VII. 
43) Hz. Hamza ile karıştınldığı anlaşılan 
Hamza b. Abdullah'ın maiyetinde çok sa
yıda Türkmen bulunduğundan bu men
kıbelerin Türkler arasında yaygın olması 
tabiidir. M. Fuad Köprülü'nün, Babür'ün 
Vekayi'de bahsettiğini söylediği Mir Ser 
Berehne'nin yazdığı kıssa (Babür. ı. 192, 
4 71 ) başka bir kişi olan şair Emir Ham
za'ya (ö. 625/1228) ait olmalıdır. 

Yazılı metin haline gelmeden çok önce 
Hamzanameler'in sözlü bir gelenek ola
rak Türkler arasında itibar gördüğü an
laşılmaktadır. Milli bir karakter taşıma
makla beraber Türk halkı tarafından kı
sa sürede benimsenerekyaygınlaşmasın
da, islam dinine karşı büyük bir sevgi ve 
saygı beslenmesi yanında hemen bütün 
hikayelerin özünde kahramanlık ve cihad 
anlayışının bulunması, Hz. Hamza'nın ce
sareti, dürüstlüğü ve daima zayıftan ya
na olması, Türk halkının onun şahsında 
kendi benliğini bulması da önemli bir se
bep teşkil eder. 

Türkçe Hamzanameler ilk defa XIV. 
yüzyılda, Emir Süleyman'ın musahiplerin
den şair Ahmedi'nin kardeşi Hamzavl ( ö. 
81 5/1412-13) tarafından yazıya geçiril
miştir. Aslında anonim karakterde olan 
halk hikayeleri arasında Hamzaname'nin 
yazılı metinler halinde yaygınlık kazan
mış olması, Dede Korkut Hikdyeleri gi
bi destandan halk hikayeciliğine geçiş dö
nemi kabul edilen XIV-XV. yüzyıllarda der
lenerek yazıya geçirildiği kanaatini güç
lendirmektedir. Hamzavt'nin HamzanCı
me'si zamanla daha da yayılmış, özellikle 
yeniçeri ortalarında, sınır boyu kalelerin
de, hatta kahvehanelerde ya kitaplardan 
okunmuş veya meddahlar tarafından an
latılmıştır. Nitekim istanbul kütüphane
lerinde bulunan nüshalarından bazıların
da eserin hangi tarihte, kim tarafından, 
hangi kahvehanede okunmuş olduğuna 
dair kayıtlar vardır. Süleyman Faik Efen
di, "Hamzaname denilen efsane-i kazi
be"nin sahaflardan kiralanarak bazı yer
lerde okunduğunu, hatızası kuwetli olan
ların bu hikayeleri ezberleyip meddah tar
zında anlattıklarını kaydeder (Köprülü. 
Edebiyat Araştırmaları /, s. 202). Ham
zaname'de birbirini takip eden 200'e ya-

kın hikayede tarihi gerçeklerle ilgisi olma
yan çok değişik, bazan Kafdağı gibi ha
yali ülkelerin, bazan gerçek kişilerle cin, 
peri gibi unsurların yer aldığı olağan üs
tü vak'alar anlatılır. Bunlar Hz. Hamza'
nın hiç gitmediği Rum, Seylan. Orta As
ya, Çin gibi ülkelerde geçer. 

Hamzavi'nin nesir halinde yazıp yer yer 
kendi şiirleriyle süslediği Hamzaname'
nin 360 cilt olduğunu Evliya Çelebi zikre
derse de arada kayıp bulunan defterler
le beraber son olarak LXIX. cildi görül
müştür (Türkçe Hamzaname'nin Türkiye 
kütüphanelerindeki yazma nüshaları için 
bk. Sezen. s. 27-33). Türkiye dışındaki kü
tüphanelerde de birçok nüshası bulunan 
(Köprülü, Edebiyat Araştırmalan /,s. 370) 
Hamzaname 'yle ilgili olarak Aşık Çelebi, 
XVI. yüzyıl şairlerinden istanbullu Ahfıre
mirizade Haşimi'nin Hamza'nın Berki ve 
Pfılad-dil adındaki oğullarının kıssalarını 
yazdığım söyler (Meşairü'ş-şuara, vr. 74•). 

Hamzanameler Batılı araştırmacıların 
da dikkatini çekmiştir. Türk- islam sanatı 
uzmanlanndan Avusturyalı Heinrich Glück. 
1 550-1 575 yılları arasında hazırlandığı ve 
aslının 1400 varaktan müteşekkil on dört 
cilt olduğu (TA, XVIII, 459) anlaşılan Viya
na Müzesi'ndeki bir Babürlü Hamzaname
si'nde bulunan 100 kadar minyatür üze
rinde çalışarak İran resim sanatının Hint 
resim sanatına etkisini göstermeye çalış
mıştır (Die indische Miniaturen des Ham· 
za-Romanes im Österreichischen Muse
um in Wien und in anderen Sammlungen, 
Wien 1925). 
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li.] NURETIİN ALBAYRAK 

HAN 

ı 
HAMZAVİYYE 

ı 

(~~oj-ı») 

Hamza Bali' den 
(ö. 980/1572-73) 

sonra Bayrami Melamiliği'ne 
verilen ad 

L 
(bk. HAMZA BAıi; MEI.AMİYYE). 

_j 

ı 
HAMZİYYE 

ı 

(4i.)<=l1) 

Harici fırkalarından 
Acaride'ye mensup 
Hamza b_ Edrek'in 

(ö. 194/810) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 

L 
(bk. ACARİDE). 

_j 

ı ı 
HAN 

L 
{bk. KERVANSARAY). 

_j 

ı 
HAN 

ı 

Türk hükümdarlarının 
İslam öncesi dönemden beri 

kullandıkları bir unvan. 
L _j 

Çin kaynaklarına göre Asya Hunları 
önceleri şanyü veya tanhu 1 tanju unvan
Iarını kullanmışlardır. lll. yüzyıldan itiba
ren bunların yerini kağan 1 kaan ve han 
almaya başlamıştır. "Bağımsız yönetici" 
anlamına gelen han kelimesinin dişili ise 
hanımdır (bazı lehçelerde hanış) . Aslın

da Türk göçebe devletinin başında kağan 
bulunur. o da akrabalarını han rütbesiyle 
kendisine bağlı oymakların başına yöne
tici olarak tayin ederdi. Fakat zamanla 
han unvanı "imparator, şah, sultan" kar
şılığında hükümdarlar için kullanılmaya 
başlanmıştır. Mesela önceleri bir kabile 
reisi olan Timuçin, Moğol İmparatorluğu'
nu kurup başına geçtiği zaman han un
vanını almış ve o tarihten sonra Cengiz 
Han adıyla şöhret bulmuştur. 

Harizmşahlar'ın ordu teşkilatında emir 
muadili bir rütbe oluşturan hanın Dede 
Korkut hikayelerinde de hükümdardan 
çok bey karşılığında kullanıldığı görülmek
tedir. Yine Anadolu'nun doğu ve güney
doğusundaki özel statülü birimlerin ha
kimleriyle Safeviler döneminde İran'daki 
taşra yöneticilerine "bey, paşa" anlamın
da han denilmiştir. Bu kelime aynı zaman
da Delhi Sultanlığı'ndan beri Hindistan 
müslümanları arasında soyluluk unvanı
dır. "H anlar hanı" anlamına gelen han-ı 
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HAN 

hanan ise özellikle Hindistan'da kurulan 
islam devletlerinde askeri bir makamın 
adı olmuştur. 

Osmanlı padişahları içinde ham bir hü
kümdarlık unvanı olarak ilk benimseyen 
ı. Murad'dır; Yıldırım Bayezid ilk defa bu 
unvanı tuğralarına, Çelebi Sultan Meh
med de sikkelerine koydurmuştur. Han 
unvanı Kırım girayları ile Türkistan'da ku
rulan Hive, Buhara ve Hokand devletleri
nin hükümdarları için de kullanılmış . hat
ta bu devletler "hanlık" adıyla tanınmış
tır; Karahıtay hükümdarları ise gürhan 
unvanıyla anılmıştır. 

Kağan unvanı mutlak ve evrensel bir 
niteliğe sahiptir. Nitekim Oğuz Kağan 
destanında hükümdar, "Ben Uygurlar'ın 
kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin 
kağanı olsam gerektir" sözleriyle bu du
rumu ifade etmektedir. Kağanın impara
torluk içindeki yeri ve fonksiyonu bağlı 
oymak ve kabileleri bir arada tutmak, 
bunların sayısını arttırmak, birbirleriyle 
ve kendisiyle olan ilişkilerini devlet teşki
latı içinde düzene koymak. ordunun baş
kumandanı sıfatıyla savaşları yönetmek, 
halkını bolluk içinde yaşatmak şeklinde 
özetlenebilir. 

Göktürk ve Uygur hükümdarlarının res
mi unvanı olan kağan daha önce Avarlar 
tarafından da kullanılmış ve Avrupa'ya ta
şınmıştır (kaganus). Bu unvanın Türkler'
den önce Proto-Moğollar'da da bulundu
ğu ve çok defa "kaan" şeklinde söylendi
ği bilinmektedir. Göktürk hükümdarları
na kağan yerine han da deniliyordu; özel
likle Tonyukuk Kitabesi'nde bu unvana 
daha çok rastlanmaktadır. Türk devlet
lerinden Uygurlar ve Hazarlar birer ka
ğanlık olarak kurulmuş, hatta Hazar te
siriyle ilk Rus hükümdarları da kağan un
vanını benimsemişlerdir (Rasonyi, s. 60). 

Cengiz Han'ın oğulları genellikle kağan 
unvanıyla anılmışlar ve bu unvanın katip
ler tarafından resmi yazışmalarda kulla
nılması için emirler çıkarılmıştır (Spuler, 
s. 295) . ilhanlı hükümdarları sikkeleri üze
rine kağan unvanını çok defa "el-a'zam. 
el-adil" sıfatlarıyla birlikte koydurmuş
lardır; Gazan Han ise "kağanü'l-a'zam" 
yerine "es-sultanü'l-a'zam" yazdırınayı 
tercih etmiştir. 

ilk defa Arap müelliflerinin Türk, Mo
ğol ve Çin hükümdarları için kullandıkları 
hakan (hakan) unvanı kağanın Arapçalaş
mış şeklidir ve islamiyet'in Türkler'le Mo
ğollar tarafından kabul edilmesinden son
ra onlar arasında da yaygınlaşmıştır. Bu 
unvanı Fatih Sultan Mehmed'den itiba-
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ren daha çok "sultanü'l-berreyn ve haka
nü'l-bahreyn" tabiri içinde Osmanlı padi
şahları kullanmışlardır. 
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Iii AYDIN TANERi 

HANCAMii 

Kırım Gözleve'de bulunan 
Mimar Sinan yapısı cami. 

_j 

Kesin inşa tarihi bilinmemekte, 1 552 
yılında Kırım Ham ı. Devlet Giray tarafın
dan yaptınldığı kabul edilmektedir; Mi
mar Sinan'ın üç tezkeresinde de adı Ta
tar Han Camii şeklinde geçer. 

Kırım hanları tahta çıkışlarında istan
bul'dan bir ferman alırlar ve bunları Han 
Camii'nde saklanan özel bir deftere kay
dederlerdi. 1837 yılından sonra kaybolan 
bu defterdeki ilk imzanın ı. Devlet Giray'a 
ait olduğu bilinmekte ve bu sebeple ca
miyi onun yaptırdığı sonucuna varılmak
tadır. Halim Giray da Devlet Giray'ın Gözle
ve'de (Yevpatoriya) bir cami yaptırdığını 
kaydeder (Gülbün-i Hanan, s. 52, 176). 

1834'teki restorasyon sırasında giriş ka
pısına konulan kitabede caminin 1 552 yı
lında Devlet Gir ay tarafından inşa etiiril
diği yazılmıştır. Devlet Giray zamanında 
Kırım'da savaş olduğundan ve şartlar böy
le büyük bir inşaat için uygun bulunmadı
ğından Steven'e göre yapım işi Devlet 

Giray'ın veliahdı Mehmed Giray'a hava
le edilmiş ve onun tarafından bitirilerek 
1 564'te hizmete açılmıştır. V. Pyankova 
da mihrap duvarındaki nişte 979 (1571) 
tarihinin bulunduğunu söyler. Mimar Si
nan'ın Kırım'a gidip gitmediği belli değil
dir; muhtemelen kendisi gitmemiş, in
şaatları verdiği talimata göre bir kalfası 
ile yerli ustalar yürütmüştür. Çünkü onun 
1 550 -1 557 arasında yoğun biçimde is
tanbul' da Süleymaniye Camii ile meşgul 
olduğu bilinmektedir. 

Kırım'ın en gösterişli mimari eseri olan 
Han Camii'nin yapımında sarı kireç taşı 
ve mermer kullanılmıştır. iç mekanın kı b
le tarafında merkezi kubbe ile aynı çap
ta bir yarım kubbe, yan taraflarında da 
üçer kubbeli iki nef yer alır; bütün ku b be 
kemerlerinin içe gelen ayakları sekizgen 
kesitli dört payeye oturur. Kuzey cephe
sinde beş kubbeli bir son cemaat yeri bu
lunmaktadır; caminin kubbelerinin tama
mı kurşun kaplıdır. Orta mekanın yüksek
liği 22 m., genişliği 11 ,S metredir. Ana 
kubbe sekiz köşeli bir kasnağa oturur; 
kasnağın on altı penceresi orta mekanı 
çok iyi aydınlatmaktadır. Kubbenin çapı 
11 m., birer galeri barındıran yan nef
lerin genişliği 4,65 metredir. Kuzeydeki 
ana kapıdan başka batı ve doğu cephele
rinde de birer kapı mevcuttur. Batı cep
hesinde ayrıca tünel biçiminde bir mer
diven bulunmakta ve küçük, üstü kapalı 
bir balkana çıkmaktadır; oradan da kü
çük bir girişle bu taraftaki galerinin gü
neybatı köşesinde yer alan ve hünkar 
mahfıli olduğu sanılan ahşap bir bölme
ye geçilmektedir. 

Orta mekanın önündeki yarım kubbe
nin altında beş dilimli mihrap bulunmak
tadır. Mihrabın nişi mukarnaslarla dal
durulmuştur; bunun iki tarafında-yarım 
sütunçelerle başlıkları, üstünde de bir 
ayet göze çarpar. Mihrabın sağında orüi
nal olmayan bir minber vardır. Son ce
maat yerinin kemerleri tahminlere göre 
1896 restorasyon u sırasında kapatılarak 
ana kapı dışarıya kaydırılmış ve böylece 
bu girişin çift ahşap kapısı olmuştur. Asıl 
girişi teşkil eden iç kapı zengin bir oyma 
işçiliği gösterir ve kapı kemerleri mer
merden yapılmıştır; üstünde de Arapça 
yazılı bir bant vardır. Son cemaat yerini · 
galeriye bağlayan giriş kaldırılmıştır. Ana 
kapının sağında ve solunda mukarnas ve 
düğüm motifleriyle süslenmiş iki mihra
biye bulunmaktadır. Son cemaat yerinin 
doğu ve batı tarafları duvartarla kapatıl
mış olup mekanı örten beş kubbenin ke-


