
HANÇER 

likle Osmanlı hançerlerinde görüldüğü 
gibi yapan ustanın veya sahibinin adına, 
bazı ayetlere ve bitkisel motiflere rastla
nır. Fildişi. kemik veya boynuzdan yapı
lan kabıalar yuvarlak başlıdır ve tepede 
vuruş sırasında başparmağın oturması 

için bir oyukluk, yanlarda da elin kayma
ması için çakılmış kabaralar bulunur. Kın 
ve kabzalarda sevadlı gümüş süslemeler 
hakimdir. Kın üzerindeki bileziklere takı

lan halkalar vasıtasıyla kemere asılır. 
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istanbul'da doğdu. Handjeri lakabı, IV. 
Mehmed zamanında ( 1648-168 7) sarayın 
özel hekimi olarak sultana yaptıkları hiz
metlerden dolayı aileye hediye edilen bir 
hançerden gelmektedir. Romanya vay
vadası seçilen Fenerli ailelerden olduğu 
için Hancljeri'ye "prens" de denmektedir. 
Yaşadığı devirde Osmanlı kaynaklarında 
adı "Bükreş beylerinden Hançeri Bey" 
şeklinde geçmektedir. 

Sağlam bir öğrenim gören Handjeri 
başlıca Batı dilleri yanında Türkçe. Arap
ça ve Farsça da öğrendi. Oldukça zor şart
lar altında bulunduğu resmi görevlerinin 
tarihlerini tesbit etmek güç olmakla be-
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raber 1806'da önce altı ay kadar kalacağı 
Babıali baştercümanlığına (Ağustos 1806-
Şubat 1807). 7 Mart-24 Temmuz 1807 
tarihlerinde de lll. Selim tarafından Rus
ya hakimiyeti altındaki Bağdan voyvoda
lığına getirildiği anlaşılmaktadır. lll. Se
lim'in hal'inden sonra tahta geçen IV. 
Mustafa zamanmda ( 1807-1808) istan
bul'a geri dönmek zorunda kaldı. 1815-
1816' da ve 1818' de Efi ak voyvodalığı için 
teşebbüse geçtiyse de 1819'da yapılan 
yeni bir düzenleme ile Handjeri ailesi böy
le bir haktan mahrum bırakıldı . Gerekçe 
olarak da Yunan isyanını hazırlayan Phi
like Hetairia adlı ihtilal cemiyetiyle gizli 
ilişkiler kurup ve hareketin liderlerinden 
Alexandar Ypsilanti'ye yardım etmiş ol
maları gösterildi. Handjeri, 1821'de Yu
nan isyanı patlak verince ailesiyle birlikte 
Odessa'ya kaçtı. Rusya'da Novorossiysk 
genel valisinin yanında Doğu dilleri ter
cümanlığı yaptıktan sonra Moskova'ya 
yerleşerek 12 Haziran 1854'te ölümüne 
kadar orada yaşadı. 

Handjeri, Türkoloji alanında Diction
naire français -arabe-persan et turc, 
enrichi d'exemples en langue turque 
avec des variantes et de beaucoup de 
mots d'arts et de sciences (1-lll, Mos
cou 1840-1841) adlı sözlüğü ile tanınmış
tır. Üzerinde otuz yıldan fazla bir süre ça
lıştığı eserinin malzemesini, Fransız elçi
si General Guilleminot'nun tavsiyesiyle 
1806 yılında toplamaya başlamıştır. Mü
ellifin, istanbul'da müslüman Türkler ara
sında doğup büyümesinden dolayı her ye
re rahatça girip çıkabildiği ve bu sebeple 
Osmanlı içtimal hayatıyla ilgili geniş bilgi 
edinme imkanı bulduğu anlaşılmaktadır. 
Osmanlı şairi ve nasiri izzet Molla ile de 
yakınlık kuran, hatta bir tesadüf sonucu 
onu intihardan vazgeçiren Handjeri'nin 
izzet Molla ile birlikte Tarih-i Vfıssfıf'ı 
okuduğu, ayrıca onu Halet Efendi'ye tak
dim ederek ikbal kapılarının açılmasını 
sağladığı kaydedilmektedir. Eserinde, 
esas aldığı Fransız Akademisi sözlüğü
nün 1798 baskısındaki kelimelerin Türk
çeler'i yanında Arapça ve Farsça karşılık
larını da veren m üellif en çok Asım Efen
di'nin Kamus Tercümesi'nden faydalan
mıştır. Fransız Türkolog u Thomas-Xavier 
Bianchi, uzun süre Avrupa'da rakipsiz ka
bul edilen Dictionnaire français- turc 
adlı sözlüğünü (Paris ı 843- ı 846). özellik
le Handjeri'nin eserinden istifade etmek 
suretiyle son şekline kavuşturmuştur. 

Alexandre Handjeri eserinin önsözün
de, edebiyatçtiara olduğu kadar tüccar
lara da faydalı olmak amacıyla sanat ve 

teknik terimleriyle sözlüğünü zenginleş
tirmeye çalıştığını ve kitabının daha ön
ceki sözlüklerden farklı özellikler taşıdı
ğını belirtmektedir. Eserin "Fransızca 

Arapça -Farsça-Türkçe sözlük" adını ta
şımakla birlikte yalnız Türkçe'yi esas al
dığını. Arapça ve Farsça'dan Türkçe'ye 
pek çok kelime girmiş olmasından dola
yı esere böyle bir isim verdiğini söyleyen 
Handjeri, kendisinden önceki sözlük ya
zarları içinde daha çok Meninsky'e yakın 
bir anlayışı benimsediğini açıklar. XIX. 
yüzyılın Ükyarısındayaşayan Osmanlı mü
elliflerinin kaynak olarak kullandığı eser 
daha sonra gelen sözlükçüler tarafından 
tenkit edilmiştir. Handjeri'yi eleştirenie
rin başında gelen Şemseddin Sami, söz
lüğü Fransızca kelimeler bakımından ye
tersiz bulduğu gibi bunların karşılıkları
nın da düzensiz bir şekilde verildiğini ile
ri sürmüştür. 

ilk cildi neşredilmeden önce baskı ör
neği gözden geçirilmek üzere istanbul'a 
gönderilen sözlüğün Takvim-i Vekayi'
de tanıtımı yapılmıştır. Eser yayımlandı
ğında Sultan Abdülmecid şahsı adına 200 
nüsha ısmarlamış. ayrıca Türk dili ve kül
türüne yaptığı hizmetten dolayı Handje
ri'ye hediye olarak mücevherle süslü bir 
kutu göndermiştir. 
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Muhammed b. Hace Burhaniddin 
Muhammed-i Hüseyni Şirazi 

(ö. 942/1535-36) 
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Doğum tarihi bilinmemekle birlikte 
l;fabibü's-siyer'i yazmaya başladığında 
kırk yedi kırk sekiz yaşlarında olduğu 
dikkate alınarak 879 (1474) veya 880 yı-



lında doğduğu söylenebilir. Yüksek sevi
yede idareci ve alimierin yetiştiği bir aile
ye mensuptur. Babası Hümamüddin, Ti
murlu Hükümdan Ebü Said Han'ın oğlu 
Semerkant hakimi Sultan Mahmud Mir
za'nın veziri idi; anne tarafından Ravi:a
tü'ş-şafô. müellifı Mlrhand'ın torunudur. 
Herat'ta dedesi Mlrhand'ın gözetiminde 
ve onun zengin kütüphanesinden fayda
lanarak yetişmiş, genç yaşta temayüz 
edip Ali Şir N eva!' nin himayesine mazhar 
olmuş, Abdurrahman - ı Cami ve Kema
leddin Bihzad gibi alim ve sanatçıların 
katıldığı ilim meclislerinde bulunmuştur. 

Handmlr, Hüseyin Baykara'nın (ö. 911/ 
1506) sağlığında oğlu Belh hakimi Be
dlüzzaman Mirza'nın hizmetine girdi ve 
Kunduz hakimi Hüsrev Şah'a elçi olarak 
gönderildi. Hüseyin Baykara'nın ölümün
den sonra büyük oğlu Bedlüzzaman Mir
za tarafından "sadr" tayin edilerek ilmi 
çalışmaları ve vakıf işlerini denetlemekle 
görevlendirildi. Şeybant Han 913 yılı Mu
harreminde (Mayıs 1507) Herat'ı muha
sara edince ulema ve şehrin ileri gelen
leri. Özbek hakimiyetini kabul ettiklerini 
bildiren mektubu kaleme almak üzere 
ona yetki verdiler. Handmlr'in hazırladı
ğı yazı, şehrin muhtesibi bulunan yeğe
ni Mevlana Osman tarafından Şeybant 
Han'ın ordugahına götürüldü. Handmlr, 
Şeybanller'in Herat hakimiyeti sırasında 
da bir müddet makamını korudu. Şey
bant Han'ın Şah ismail tarafından mağ
lüp edilmesinden sonra Safeviler Herat'a 
girdiklerinde Handmlr de şehirde bulu
nuyordu. Horasan'ın içine düşmüş oldu
ğu karışık durumdan endişelenerek 920 
(1514) yılında Herat'ın doğusundaki Poşt 
(Peşt) köyüne çekildi ve eserlerini yazma
ya başladı. Bu sırada Bedlüzzaman Mir
za'nın Safevller'e sığınması ve Şah is
mail'in de Osmanlılar'a yenilmesi üzeri
ne Garcistan'da hakimiyeti ele geçiren 
Bedlüzzaman'ın oğlu Muhammed Za
man Mirza'nın ilgisine ve ihsanına nail 
oldu. Daha sonra onunla birlikte Belh'e 
gittiyse de Safeviler'in artan baskısı yü
zünden Kandehar'a geçmeye karar ve
ren Muhammed Zaman Mirza'dan ayrı
larak tekrar Poşt'a döndü. Ancak lfabi
bü's-siyer'i 927 (1521) yılında yazmaya 
başladığına göre bu tarihten önce ye
niden Herat'a gelmiş olmalıdır. Aynı yıl 
içinde son hamisi Mlr Gıyaseddin Mu
hammed'in öldürülmesinden sonra yine 
Herat'ta kalmaya devam etti. 933 yılı 
Şewal ayı (Temmuz 1527) ortalarında 
Kandehar'a, buradaki birkaç aylık ika
metinin ardından Hindistan'a gidip Mev-

lana Şehabeddln-i Muammayl ve Mirza 
i br ahim-i Kanünl ile birlikte 4 Muharrem 
935 (18 Eylül 1528) günü Agra'da Sultan 
Babür'ün huzuruna çıktı. Burada iltifat
larına mazhar olduğu Babür'ün 1529 yı

lındaki Bengal seferine katıldı, daha son
ra da devamlı şekilde onun maiyeti ara
sında yer aldı. Babür'ün ölümünün ar
dından "emir-i müverrih" unvanı ile oğlu 
Hümayun'un hizmetine girerek onun ya
kınları arasında bulundu. Hümayun'un 
Gucerat seferi sırasında vefat eden Hand
m Ir, vasiyetine uyularak Delhi'de Şeyh 
Nizameddin Evliya ve şair Emir Hüsrev-i 
Dihlevl'nin mezarlarının yakınına defne
dildi. Oğlu Emir Mahmud da tarihle meş
gul olmuş ve lfabibü's-siyer'e zeyil ma
hiyetinde bir eser kaleme almıştır. 

Eserleri. 1. Me'ô.şirü '1-mülCık. Krono
lojik sıra ile peygamberler. hükümdarlar. 
din adamları ve bilge kişilerin hikmetli 
sözlerini ihtiva eden eser Ali Şir Nevar
nin teşvikiyle 903 (1498) yılında tamam
lanmış ve kendisine ithaf edilmiştir (yaz
ma nüshaları için b k. Storey, lll, s. 1 02) . 
Z. ljulô.şatü'l-a{ıbô.r ii beyô.ni a.J:ıvô.li'l
a{ıyô.r. Yine Ali Şir Nevaladına 905 (1499-
1500) yılında kaleme alınmış genel bir 
dünya tarihi olup yaratılıştan 875 (1470-
71) yılına kadarki olayları anlatmaktadır. 
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Eserin sonunda Herat'ın tanıtımı yapıl

makta, şehrin dini hayatı, dönemin alim
leri, sanatkarları ve belli başlı şahsiyetle
ri hakkında bilgi verilmektedir. Yazma 
nüshalarından biri Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlı olan eserin (Ayasofya, 
nr. 3190) çeşitli bölümleri yayımianmış 
ve bazı Batı dillerine tercüme edilmiştir 
(b k Storey, lll, s. ı 03-104). Handmlr altı 
ayda tamamladığı bu eseri için, "Ali Şir 
Neval'nin himmeti olmasaydı altı yılda 

tamamlayamazdım" demektedir. 3. Me
kô.rimü'l- a{ılô.]f . 904 (1498-99) yılında 
yazımına başlanan ve Ali Şir Neval'nin 
hayatını övgü dolu, süslü cümlelerle an
latan eser onun ölümünden ( 150 ı) son
ra tamamlanmıştır (Storey, 1/2, s. 795) . 
4. DüstUrü 'l-vüzerô.'. Hz. Süleyman'ın 

veziri Asaf'tan başlayarak çeşitli devlet
lerde vezirlik yapan ünlü kişilerin biyog
rafılerini ihtiva eden bir çalışmadır. Hü
seyin Baykara ve veziri Kemaleddin Hace 
Mahmud adına kaleme alınan eser 906 
(1500-1501) yılında tamamlanmış, 914'
te (1508) yeniden gözden geçirilerek 
bazı ilavelerle genişletilmiştir. Sald-i Ne
fisl tarafından yayımlanan kitabı (Tahran 
ı 317 hş . ) Harbl Emin Süleyman Arapça'
ya tercüme etmiştir (Kahire 1980) . s. 
Nô.me-i Nô.mi (İnşô.-yı Gıyô.şüddin). 

Handmir'in ljulaşatü '1-al]bar {i beyani af:ıvali'l-al]yaradlı eserinin ilk iki sayfası(Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 3190) 
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Muhtemelen 927 (1521) yılında tamam
lanan eser, önemli resmi yazışmalara 
dair örnekler ihtiva eden bir münşeat 
mecmuasıdır (yazma nüshaları için bk. 
Münzevi, lll, 2122). Gottfried Hermann 
eser hakkında doktora tezi hazırlamıştır 
(bk. bibl.) . 6. lfabibü's-siyer ii a]].bdri 
efrfıdi'l-beşer. Handmir'in seyyidler, ka
dılar ve sadrların reisi olan Gıyaseddin 
Muhammed b. Yusuf- ı Hüseyni adına 
927'de (1521) yazmaya başlayıp onun öl
dürülmesinden sonra Safeviler'in Herat 
valisi Şamlu oymağından Durmuş Han'ın 
veziri Hace Habibullah-ı Saveel'nin adına 
930'da (1524) tamamladığı umumi dün
ya tarihidir; ikinci ithaftan dolayı esere 
lfabibü's-siyer adı verilmiştir. Üç cilt 
olarak yazılan ve yaratılıştan başlayıp 
Şah İsmail'in ölümüne (930/1524) kadar 
gelen kitapta Handmir' in. dedesi Mir
hand'ın Ravzatü'ş-şaffı'da bahsetmedi
ği bazı devletlere de yer verdiği görülür. 
Müellifin Hüseyin Baykara ve oğulları. 
Şah İsmail. Babür, Hümayun ve Şeybani 
Han devrinde cereyan eden olayların bir 
kısmına bizzat katılması ve bazılarına da 
şahit olması sebebiyle eser yazıldığı dö
nemin tarihi açısından önemli bir kaynak
tır. Reşidüddin Fazlullah'ın metoduna uyu
larak kronolojinin değil devletlerin esas 
alındığı kitapta, anlatılan her devrin so
nunda o dönemin vezirleri ve diğer dev
let adamları , seyyidler. nakibler, ulema, 
fuzala ve şairler hakkında geniş bilgi ve
rilir ki bu husus Farsça tarih yazıcılığı açı
sından ayrı bir önem taşımaktadır. Daha 
sonra gelen Safevi tarihçileri de bu usulü 
takip etmişlerdir. Damad İbrahim Paşa'
nın himmetiyle oluşturulan sekiz kişilik bir 
heyet tarafından (Halep Kadısı Mansart
zade Efendi, müderris Fasih! Hasan Efen
di, Dürrlbiraderi Sa'd Efendi, Kasımpa
şa Mevlev!hanesi şeyhi MGsa Efendi, Ha
cegan-ı Divan'dan Nahlfl Efendi , divan 
katibi Faiz Efendi, divan katibi ŞurmT 
Efendi, Defter-i Hakan! katibi Seyyid Çe
lebi) Türkçe'ye çevrilen eser (Nuruosma
niye Ktp., nr. 4889) yayımianmış ( Bombay 
1263, 1857; Tahran 1263 h., 1271/1855, 

1276, 1333, 1353). ayrıca bazı Batı dille
rine kısmi tercümeleri yapılmıştır (Sto
rey, lll. s. ı 07 vd.). Handmir'in oğlu Emir 
Mahmud, 957 (1550) yılında esere Şah 
İsmail ve Tahmasb dönemlerini ihtiva 
eden bir zeyil yazmıştır ( Tarrtı-i Şah ls
ma'fl ve Şah Tahmasb-ı Şafevf: :ıeyl-i Ta
rflj-i ljabfbü 's-siyer; nşr. M. Ali Cerrahi, 
Tahran 1375 hş . ). 7. Aşarü'l-müluk ve'l
enbiya>. 931'de (1524-25) tamamlan-
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mış olup lfabibü's-siyer'in özeti mahi
yetindedir. s. Kanun-i Hümfıyuni (Hü
mfıyunnfıme). 941 ( 1534-35) yılında ya
zılan eser Hümayun'un faaliyetlerini an
latmakta ve menkıbelerine yer vermek
tedir (nşr. M. Hidayat Hosain , Calcutta 
1359/1940). 9. Münte]].ab-ı Tfıri]].-i Vaş

şfıf. Günümüze ulaşmayan bu eserin İl
hanlı devri tarihçilerinden Vassaf'ın tari
hinin bir özeti olduğu anlaşılmaktadır. 

Handmlr ayrıca dedesi Mirhand'ın Rav
zatü'ş-şaffı adlı eserine bir zeyil yazmış 
ve bu zeyli lfabibü's-siyer'e aynen al
mıştır. Abbas Azzavl. onun Cevfıhirü'l
a]].bdr ve Garfı,ibü'l-esrfır adlı iki eseri
nin daha olduğunu söyler (et-Ta'rf{ bi'l
mü,erriljfn, ı, 226). Handmir'in eserlerin
de yer yer bazı Farsça şiiriere de rastlan
maktadır. ' 
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Osmanlılar'da bir nüfus 
ve vergi birimi. 

_j 

Farsça'dan Türkçe'ye geçen hane keli
mesi "ev, bina. ikametgah; aile; bir cet
velde veya şemadaki alt bölümler; dama 
ve satranç tahtasındaki karelerden her 
biri; tavla oyununda pulların üzerine ko
nulduğu dilimler; matematikte sayılar 
sisteminde birler, onlar, yüzler" gibi an
lamlarda kullanılmaktadır. Bazı isimlerin 

sonuna eklenerek postahane. hastaha
ne, boyahane. yemekhane gibi kelimeler 
de türetilmiştir. Osmanlılar'da kanunna
melerden anlaşıldığına göre hane. "Em
lak kısmı satılsa, eğer hane ve ger bağ
dır" ifadesinde "ev" ; "Dağda kestikleri 
odun için haneden haneye birer akçe alı
nırmış"; "Her haneden birer nevgi yağ 
atalar" şeklindeki ibarelerde "vergi hane
si, vergi matrahı" anlamını taşır. Bunun 
yanı sıra tahrir defterlerinde çok sık rast
lanan kelime "aile" karşılığı olarak kulla
nılmakta, bu sebeple Batı dillerine "feu, 
household, familie" şeklinde tercüme 
edilmektedir. 

Vergiye esas olan bir maliye terimi özel
liği de taşıyan hanenin kaç kişilik bir aile
yi ifade ettiği meselesi tartışmalıdır. Bu
nunla "avarızhane" tabiri arasındaki mü
nasebet de açık değildir. Osmanlı tahrir 
defterlerinde "hane-i avarız" başlığı altın

da vergi mükellefı erkeklerin sayısının, 
"hane-i gayr-ı avarız" içerisinde imam, 
müezzin, hatip, ama, müflis vb. vergiden 
muaf olanların kaydedilmiş olması, XVI. 
yüzyılda bir hanenin bir avarızhaneye eşit . 
bulunduğunu. fakat daha sonraki yüzyıl
larda avarızhane tabirinin farklı bir vergi 
birimi ölçüsü haline geldiğini gösterir. 
Sultanların ve emirlerin vakıf arazilerin
de oturanlar da 922 ( 1516) tarihli Biga 
Kanunnamesi'nin sonuna eklenen bir 
listede avarızhane olarak gösterilmiştir. 
Bunlar vergilerini devlete değil vakıf sa
hipleri adına mütevellilere ödemektey
diler. 

ömer Lutfi Barkan haneyi yani aileyi 
beş kişi olarak kabul etmiş, bu teklif son
radan pek çok kimse tarafından benim
senmiştir. Bununla beraber hane katsa
yısının bu miktardan daha az veya daha 
fazla olduğunu kabul edenler de vardır. 
Josiah C. Russell. XVI. yüzyılda İspanya 
Arapları'nın durumunu göz önünde bu
lundurarak Barkan'ın fikrini benimser gö
rünmekte, ancak Venedik kaynaklarına 
dayanarak Osmanlı Devleti'nde hıristiyan 
veya yahudi erkeklerin on iki -on dört yaş
ları arasında haraç ödemeye başladıkları 
gerekçesiyle 3,5 katsayısını ileri sürmek
tedir. M. A. Cook 4,5, Bruce McGowan, 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Semendire 
sancağında 3,57, Segedin'de 4,S9, D'Uia'
da 5,26, Srem'de 6 katsayısını uygun bul
maktadır. Böylece hane adedinin farklı 
sancaklarda değişik miktarlarda olduğu
nu belirtmektedir. M. Mehdi İlhan, kendi 
mahalli araştırmalarının sonucu Amid 
(Diyarbakır) sancağında hane mevcudu-


