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leri anılabilir. 
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HANENDE 
(o~!,...) 

Türk mfi.sikisinde bir terim. 
_j 

Farsça'da "okuyan. okuyucu" anlamı
na gelen hanende kelimesi, Türk mOsiki
sinde yakın zamanlara kadar gerek tek 
başına gerekse toplu olarak yapılan mO
siki icrasına sesleriyle katılan erkek ve ka
dın sanatçıları ifade etmektedir. Hanen
de karşılığında Arapça'da erkekler için 
mugannl, kadınlar için muganniye, Fars
ça'da ise kavval yanında daha çokgüyen
de kelimeleri kullanılmıştır. Nitekim Türk 
mOsikisi tarihinin en büyük isimlerinden 
Abdülkadir-i Meragi, aynı zamanda iyi bir 
hanende olması sebebiyle Abdülkadir-i 
GOyende olarak da anılmıştır. Osmanlı 
devrinde yazılan eserlerde genellikle ha
nende kelimesine yer verilmişse de el
Matla' (XVI. yüzyıl) gibi bazı Türkçe na
zariyat kitaplarında gOyendeye de rast
lanmaktadır. Türk mOsikisinde son za
manlara kadar kullanılan hanende keli
mesi artık yerini "ses sanatkarı" ifadesi
ne bırakmıştır. 

XVIII. yüzyılın önemli mOsikişinasların
dan Kantemiroğlu (Dimitrius Cantemir), 
mOsikinin nefesle ve sazla olmak üzere 
iki şekilde icra edildiğini, nefesle mOsiki 
i crasına hanendelik denildiğini söylemek
tedir (İlmü '1-müsikf, ı. 172). Ayrıca fasıl ic
rasını hanende faslı, sazende faslı ve ha
nende ile sazendelerin birlikte icra ettik
leri fasıl olmak üzere üç kısma ayırmış
tır. Buna göre hanende faslında sırasıyla 
gazel, beste, nakış. kar ve yürük semai 
formları icra edilir. Hanende ve sazende
lerin birlikte yaptıkları fasılda ise taksim
den sonra bir veya iki peşrev çalınır; ar
kasından hanendeler tarafından gazel. 
beste, n akış, kar ve yürü k semai formla
rı okunur. Daha sonra çalınan saz sema
isinin ardından bir hanendenin okudu
ğu gazelle fasıl sona erer (a.g.e., ı. 186-
1 87). Bu bilgiler. hanendenin fasıliçinde 
sola ve koro olarak mOsiki icrasına nasıl 
katıldığını göstermektedir. 

MOsiki faslının yönetimi de hanende
terin vazifeleri arasındadır. Defle usul vur
mak suretiyle faslı yöneten kişiye "ser
hanende" (hanendebaşı, başhanende) denir. 
Serhanende bu göreviyle günümüZicra
larında koro şefini andırmaktadır. Ancak 
serhanende, topluluğun yöneticisi duru
munda olmakla birlikte diğer hanende
lerle beraber eser icrasına sesiyle de ka
tıldığından konumu koro şefliği anlayı
şından oldukça farklıdır. Zira icra esna-
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sında uyum. şef aracılığı ile ve onun işa
retlerine uyrriaya çalışarak değil hanen
de ve sazendelerin doğrudan doğruya 
birbirlerini dinlemeleriyle sağlanırdı. Fa
sıl icrasında çok defa önceden bir prog
ram tesbit edilmiş olmadığından reper
tuvarı şartlara göre düzenleme görevi 
de başhanendeye aitti. Başhanendenin 
repertuvar bilgisi doğrultusunda sünO
hata tabi olarak devam eden icrada ha
nendeler eserleri kendilerine en uygun 
ses alanı içerisinde okurlar. 

Hanendelikte güzel ses yanında iyi bir 
mOsiki bilgisinin de gerekli olduğunu be
lirtmek gerekir. Bu özellikleri taşıyan ha
nendelerin ilim sahibi mOsikişinaslar ara
sında daha da itibar göreceğini Abdülka
dir-i Meragl Ci'ımi'u'l-elJ:ıi'ın ve Ma]faşı
dü'l-elJ:ıi'ın adlı eserlerinde belirtmekte
dir. 

Türk mOsikisi tarihinin hemen her dö
neminde usta hanendeler yetişmiştir. 
XIX ve XX. yüzyılların en meşhur hanen
delerinden bazıları şu şekilde sıralanabi
lir: Hacı Arif Bey, Hacı Faik Bey, Medeni 
Aziz Efendi, Hacı Kirarni Efendi, Enderun
lu Hafız Hüsnü Efendi, Hanende Arap İb
rahim. Arap Cemal, Hanende Karakaş, 
Hanende Nedim. Hafız Osman, Domates 
Ahmed, Üsküdarlı Edhem, Celal Tokses, 
Hafız Sami, Hafız Kemal, Hafız Burhan, 
Halit Lemi Atlı. Zeki Çağlarman, Münir 
Nurettin Selçuk. 
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Ebü Rişd!n (Ebu Reş!i5.) 
Haneş b. Abdiilah b. Amr 

es-San'anl 
(ö. 100/718) 

Endülüs ve Mağrib fetihlerine 
iştirak eden tabii. 

_j 

Dımaşk'ın köylerinden San'a'da doğ
du. Sebel, Dımaşki ve Mısr1 nisbeleriyle 
de anılır. Hayatının önemli bir kısmını 
Kuzey Afrika'da geçiren Haneş'in oraya 
ne zaman gidip yerleştiği kesin olarak bi-
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linmemekle beraber bölgeye sahabi Mu
aviye b. Hudeye ile birlikte 4S (665) yılın
da gittiği ve Kayrevan'da en uzun süre 
ikamet eden bir tabii olduğu kabul edil
mektedir. Cerbe'nin fethinde (49/669) bu
lunan Haneş 'in Kayrevan şehrinin inşa

sında da Ukbe b. Nafi'in yardımcıların
dan biri olduğu belirtilmektedir. Haneş, 

Kayrevan' ı kuşatan Küseyle b. Lemzem'e 
karşı direnip savaşa devam etmek iste
yen Züheyr b. Kays'a şehrin boşaltılma
sını teklif etmiş ve bu görüş askerler ta
rafından da desteklenmiştir (63/682) . Ha
neş, Ukbe b. Nafi'in öldürülmesinden son
ra Kayrevan'dan ayrılarak ülkesine geri 
döndü. 

Haneş' in daha sonra Abdullah b. Zü
beyr'in halifeliğin i desteklediği , onun ye
n ilmesi üzerine (73/692) Haccac b. Yusuf 
es-Sekafi'ye esir düştüğü ve Halife Ab
dülmelik b. Mervan 'ın kendisini affettiği 
rivayet edilmektedir. Bu olayın ardından 
Haneş tekrar İfrlkıye'ye gitti, Musa b. 
Nusayr ile birlikte Endülüs'ün fethine ka
tıldı (93/7 ı 2) . Yine onunla beraber Bizans
lılar 'a karşı yapılan deniz seferlerine işti
rak ettiği anlaşılmaktadır. Bazı kaynak
larda Haneş'in Sarakusta'da (Saragossa) 
büyük bir cami inşa ettirdiği ve BenbiG
ne (Pamplona) antlaşmasının yazılı met
ninde imzasının bulunduğu kaydedilmek
tedir. Kuzey Afrika'daki kuwetlerin başın
da bulunan Hassan b. Nu'man zamanın
da ilk defa İfrlkıye' nin ticaret malları ver
gisini toplamakla Haneş görevlendirilmiş
tir (ibnü'l-Faradl, s. ı 25) . 

Uzun bir ömür süren Haneş'in Kayre
van'da vefat ettiğ i ve bölgede torunları
nın bulunduğu görüşü yaygın olmakla be
raber onun Sarakusta'da öldüğü, kabri
nin de şehrin batı tarafında Babülyehud 
yakınında olduğu anlaşılmaktadır (a.g.e., 

s. ı 27) . Nitekim Haneş'in Sarakusta şeh
riyle ilgisini gösteren bazı rivayetler nak
ledilmekte, Sarakusta halkının , Haneş'in 

ve tabii Ferkad es-Sincarl'nin bu şehre 
gömülmesinden sonra Sarakusta'ya ze
hirli sürüngenlerin girmediğine ve şeh
rin üzerini kaplayan bir nurun gece gün
düz her yerden görüldüğüne inandığı söy
lenmektedir. 

Haneş b. Abdullah Rüveyfi' b. Sabit, 
İbn Abbas, Fedale b. Ubeyd, Ebu Hüreyre. 
Ebu Said el-Hud ri ve Hz. Ali 'den, ayrıca 
Ka'b ei-Ahbar'dan duyduğu hadisleri Mı

sır'da ve uzun süre oturduğu Kayrevan'
da rivayet etmiştir. Kendisinden rivayet
te bulunanlar arasında oğlu Haris, ifrlkı
yeli Abdurrahman b. Yezld, ifrlkıye kadı-
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sı Halid b. Ebu imran ile Mısırlı Amir b. 
Yahya el-Meafirl ve Abdülazlz b. Ebü'ş

Şa'be' nin adı geçmektedir. Bazı kaynak
larda Haneş'in Hz. Ali'nin Kufe'deki t araf
tarları arasında yer aldığı, onun ölümün
den sonra ( 40/661) Mısır'a gittiği zikre
dilmekteyse de söz konusu bu kişinin KG
feli Haneş b. Mu'temir olduğu ve 90 (709) 

yılından önce vefat ettiği bilinmektedir 
(Zehebl, A'lamü'n-nübeUi', IV, 493) . 

Haneş Kayrevan'da bir mescid yaptır
mış ve kendi adıyla anılan bu mescidde 
hadis rivayet etmiştir. Fazilet ve takvası 
ile bilinen Haneş hadis münekkitlerince 
"sika" ve "salih" terimleriyle nitelendiril
miş olup naklettiği hadisler Müslim'in 
el-Cfimi'u 'ş-şaf:ıif:ı 'i ile Kütüb-i Sitte'ye 
dahil dört sünende, ayrıca İbn Vehb'in 
el-Cfimi'inde ve Taberanl'nin el-Mu'ce
mü'l-kebir'inde yer almaktadır. 
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HAMM SULTAN 

Osmanlı la r' da 
padişah ve şehzade kızlannın 

kız çocukları için 
kullanılan unvan. 

_j 

Osmanlılar'ın ilk döneminde padişah
ların oğulları ve bütün erkek torunları ge
nel olarak çelebi, kızları ve kız torunları ha
t un şeklinde anılırdı. Dolayısıyla hanedan 
mensuplarını halktan ayıran bir unvan 
henüz ortaya çıkmamıştı. Orhan Bey'in 
paralarında kullandığı bilinen ve Niğbo

lu zaferini kazanması sebebiyle ilk defa 
Abbas! halifesi tarafından Yıldırım Baye
zid'e verilen sultan unvanı zamanla pa
dişahların anneleri , çocukları ve torunla
rına da yaygınlaştınlar ak geniş bir kulla-

nım alanı buldu. Böylece hanedana men
subiyeti belirten bir mahiyet kazanan bu 
unvan, Mnedanın erkek üyeleri için kul
lanıldığında genellikle isimden önce. ha
nımlarda isimden sonra gelmiştir. Fatih 
Kanunnamesi'nde padişah ve şehzadele
rin kızlarının sultan unvanıyla anılmış ol
ması (Özcan , sy. 33 (19821. s. 51) bu kul
lanımı resmileştirerek yaygın laştırmış

tır. Zamanla padişahın ve şehzadelerin 
kızlarının kıziarına da genel olarak "ha
nım sultan" denilmişse de padişah to
runları ilk sırayı almıştır. Bunların erkek 
çocuklarına ise babalarına nisbetle "pa
şa oğlu , paşazade" veya "beyzade" denil
miş . fakat bunlar özellikle saray mensup
ları tarafından annelerine nisbetle "sul
tanzade" olarak anılmıştır. Hanım sul
tanların babalarının hanedan mensubu 
olmaması gerekirdi. Nitekim sultan, şeh
zade veya şehzade oğullarından biriyle 
evlenirse kız çocuğu na yine sultan deni
lirdi. Hanım kelimesinin sultanlar tarafın
dan isim olarak da kullanılması zaman 
zaman karışıklıklara sebep olmuştur. Ni
tekim Yavuz Sultan Selim'in Hanım adın

daki kızı Hanım Sultan diye anıldığından 
annesinin sultan olduğu zannedilmiştir. 

Hanedana mensup olmanın gerektir
diği birtakım mükellefiyetierden hanım 
sultanlar sultaniara nisbetle daha az et
kilenirlerdi. Sultanlar, Anadolu'daki hü
kümdar ailelerinin ve devletin askeri 
hizmetinde bulunan önemli kişilerle ev
lendirilirlerken hanım sultanlar, arala
rında vezlriazamların da bulunduğu ile
ri gelen devlet ricali ile evlenip sultanla
ra göre daha bağımsız hareket etmişler 
(D'Ohsson, VII , 95-96). istanbul'da kal
ma mecburiyetleri olmadığından eşleri

nin görevlerinin bulunduğu yerlere birlik
te gidebilmişlerdir. Hanım sultanların eş

leri hanedana ait bir unvana sahip olma
dıkları gibi çocukları da hanedan mensu
bu değildi. Ancak erkek çocukları, sultan
zadeler gibi zaman zaman kapıcıbaşılık 
ve benzeri görevlere getirilmiştir. ll. Ab
dülhamid zamanında 1311 (1893-94) yı

lında ihdas olunup hanedan mensupla
rından uygun görüleceklere tevcih edile
bilen (Mütemmim, s. 185) ve uygulama
da valide sultanla sultan ve şehzadeler dı
şındakilere pek verilmemiş olan "hane
dan-ı Al-i Osman nişanı"nın pek az sayı
da hanım sultana verilmesi (Osmanoğ
lu , s. 105), son dönemlerde onların ha
nedan içindeki yerlerini göstermesi ba
kımından önemlidir. 

Gerek eski ve yeni sarayda oturan ge
rekse saray dışında bulunan hanım sul-


