
mil Akdi k ( ö. 1941). Emin Yazıcı, i smail 
Hakkı Altunbezer. Mustafa Halim Özya
zıcı, HamitAytaç (ö. 1982) . 

Nesta'lik (Osmanlılar'da ta'lik) yazısı
nın doğuşu. gelişmesi ve üslfıp kazan
masında önemli rol oynayan bazı hattat
lar da şunlardır: Mlr Ali Tebriz! ( ö. 850/ 

1446). Sultan Ali Meşhedl (ö. 926/1520). 

Mlr Ali Herevl, Şah Mahmud Nlşabürl, 
Mlr imad ei-Hasenl (ö. 1024/16 15). Der
viş Abdl-i Mevlevl. Durmuşzade Ahmed 
Efendi (ö. 1129/1717), Katibzade Meh
med Refi, Şeyhülislam Veliyyüddin Efen
di, Yesarl Mehmed Esad, Yesanzade Mus
tafa izzet (ö. 1265/1849), Sami Efendi 
(ö . 1912), Mehmet Hulüsi Yazgan, Nec
meddin Okyay (ö. 1976) 

Hattatların hayatına dair bilgiler önce
leri biyografi kitaplarında yer almakta 
iken zamanla müstakil eserler yazılmış
tır. Bu konuda Osmanlılar'daki en eski 
kaynak Gelibolulu Mustafa All Efendi'nin 
(ö . 100811600) Menakıb-ı Hünerve 
ran'ıdır (İstanbul 1926). Nefeszade ibra
him Efendi'nin Gülzar-ı Savab'ı (İstan
bul 1938). hattatların yanı sıra hat alet
lerine ve malzemesine dair çok kıymetli 
ve geniş bilgiler de veren ikinci önemli 
kaynaktır. Suyolcuzade Mehmed Neclb 
Efendi'nin Devhatü'l-küttab'ı (İstanbul 
1942) sadece hattatların biyografilerini 
ihtiva eder ve ilk iki kitaptan çok daha 
zengindir. En geniş hat kaynağı olma 
özelliğini taşıyan eser ise Müstakimzade 
Süleyman Sadeddin Efendi'nin Tuhte-i 
Hattatin'idir (İstanbul 1928). iranlı Ha
bib Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin'den ba
zı bölümleri aynen aktarıp iranlı hattat
ları daha geniş olarak ekiediği Hat ve 
Hattatan (İstanbul 1305) adlı eseri bu 
konuda neşredilen ilk kitaptır. ibnülemin 
Mahmud Kemal, Son Hattatlar (İstan
bul 1955) adlı eserinde Tuhte-i Hatta
tm'den bu yana yetişen hattatların hal 
tercümelerini de yazarak bu meslek 
zümresini zamanımıza kadar getirmiştir. 
Arapça'da hattatlara dair müstakil bir 
eser telif edilmemiştir. Farsça'da Mehdi 
Beyani'nin AJ:ıval ü A,şar-ı ljoşnüvisan 
adlı kitabı (I-lV, Tahran 1393 h ş.) , Kadı 

Ahmed b. Mlr Münşl'nin X. (XVI.) yüzyıl 
sonlarında kaleme aldığı Gülistan-ı Hü
ner'in (Tahran 1352) devamı mahiyetin
dedir. Clement Huart'ın Les calligrap
hes et les miniaturistes de l'orient 
musulman (Paris 1908) adlı kitabı gü
nümüzde de değerini korumaktadır. 

istanbul'da bulunan islam Tarih Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (lRClCA) 
1986'dan bu yana her üç yılda bir geç-

mişteki hat üstatları adına tertipiediği 
yarışmalar, Türkiye'de olduğu kadar bü
tün islam aleminde ve bazı Batı ülkele
rinde de hat ve hattatlara karşı ilginin 
artmasını sağlamıştır. 
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HATUN 

Türkler'de ve Moğollar'da 
hükümdar ailesine mensup 

kadınlar için kullanılan bir unvan. 
L ~ 

Türk ve Moğol lehçelerinde l)atun, 
l)atyn, l)otun; katun , katyn, kadın gibi 
çeşitli şekillerde bulunan ve hatün ( ço
ğul u havatln) şeklinde Arapça'ya da geç
miş olan kelimenin etimolojisi kesin bi
çimde yapılamamıştır. Bu hususta iki ay
rı görüş bulunmakta ve bunlardan daha 
fazla benimsenenine göre kelimenin as
lını Sağdea (Orta Farsça'nın doğu ko lu) 
l)wt'yn 1 l)watün "kraliçe" (l)wt'y 1 l)wa
tawın "kral" dişi li) oluşturmaktadır (Ra
sanen, s. ı 57; Clauson, s. 602-603). Bir 
var sayıma dayandırılan diğer görüşte ise 
Türkçe'nin en eski dönemlerinde mev
cut olduğu ileri sürülen kağatun (kağan
dan türeme) kelimesinin sonradan bu 
şekle dönüştüğü iddia edilmektedir (Do
erfer, lll, 132-141). Hatun (kadın), tarih 
boyunca Türkler'le temas etmiş Asya ve 
Avrupa milletlerinin dillerine "Türk hü
kümdarının karısı, Türk kadını, saygın ka
dın, yönetici kadın" anlamlarıyla geçmiş
tir (geniş bilgi için bk. a.g.e., a.y.). 

HA TUN 

Hatun, Hunlar'dan itibaren islam ön
cesi Türk devletlerinde hükümdar zev
cesinin resmi unvanı olarak kullanılmış
tır. Eski Türk devletlerinde hatunlar dev
let işlerinde söz sahibiydiler ve protokol
de yerleri vardı. Aralarında Mete'nin eşi 
gibi devlet siyasetine yön verenler bu
lunduğu kadar naibe olarak devleti idare 
edenler, hatta devlet başkanlığı yapan
lar da vardı. Bunun örneklerini Göktürk
ler'de ve Uygurlar'da görmek mümkün
dür. Müstakbel hakanların anneleri ol
maları sebebiyle ilk hatunun Türk aslın
dan gelmesine dikkat edilirdi. 

Eski Türk geleneklerinin kuwetli tesi
rinde bulunan Karahanlılar'da hakandan 
sonra söz sahibi olan kişi hatund u. Kara
hantı sarayındaki kadınlara Uygurlar'dan 
geçen "kunçuy" veya "katun kunçuy" da 
denirdi; ancak kunçuy unvanı hatundan 
bir derece aşağı idi. 

Selçuklular'da hatun unvanıyla anılan 

hükümdar hanımları saray toplantıları
na katılmasalar da kocaları üzerinde nü
fuz sahibi idiler. Mesela Tuğrul Bey eşi 
Altuncan Hatun'un sözünü dinler, karar
larında onun fikrini de alırdı. Sultanlar, 
genellikle başhatun olmak üzere hanım

larından birini yanlarında sefere götü
rürlerdi. Ayrıca hatunlardan bazıları sa
rayda sultanın yanında değil geçici veya 
devamlı olarak bir başka şehirde ikamet 
ederdi. Sultanla birlikte sarayda otursun 
veya oturmasın hatunun emrinde küçük 
çapta bir idari ve askeri teşkilat, kendi 
hazinedan tarafından yönetilen bir hazi
ne. özel vezir ve diğer görevliler bulunur
du. Nitekim Tuğrul Bey, Hemedan'da 
üvey kardeşi ibrahim Yinal tarafından ku
şatılınca zevcesi Altuncan Hatun'un em
rindeki Oğuzlar'la Bağdat'tan kocasının 

yardımına gittiği bilinmektedir. Alpars
lan'ın kız kardeşi Gevher Hatun, kocası 
Erbasgan'ı kurtarmak için Yabgulu Türk
menleri'ni etrafında toplamak üzere ha
rekete geçmiş, ancak başarılı olamamış
tı. Melikşah'ın zevcesi Terken Hatun da 
(HatGn ei-Celaliyye) kocası üzerinde büyük 
bir nüfuza sahipti. Nizamülmülk, eski 
Türk devletlerinden intikal eden kadın 
nüfuzunun devletin geleceği için tehlike
li olduğunu anlayınca hatunların hükü
met işlerine müdahalesini önlemeye ça
lışmıştır. Uzun süren vezirliği dönemin
de edindiği tecrübelere dayanarak kale
me aldığı Siyasetname adlı eserinde, hü
kümdarların hatunların tesiriyle çıkardık
ları fermanların dağuracağı sakıncaları 

belirtirken meydana gelecek fesada, uğ
ranılacak zarara, halkın maruz kalacağı 

499 



HATUN 

sıkıntıya dikkat çeker ve öteden beri pa
dişah zevcelerinin hükümdaratesir ettik
leri zamanlarda fitne ve fesattan başka 
bir şey görülmediğini ifade eder (s. 246 
vd.). Gerçekten Türk devletleri zaman za
man kadınların tahakkümünden dolayı 
büyük zararlar görmüştür. 

Harizmşahlar'da da "terken" denilen 
sultan hanımlarının nüfuz ve kudreti bü
yüktü. Nitekim İlarslan ölünce oğlu Sul
tanşah henüz küçük yaşta olduğundan 
ülkeyi bir süre annesi idare etmişti. Öte 
yandan Harizmşah Alaeddin Muham
med'in annesi Terken Hatun, mensup ol
duğu Kanklı ulusuna ve kendi askerlerine 
dayanarak oğlu ile nüfuz mücadelesine 
girişmişti. Memlükler'in ilk hükümdan 
Türk asıllı Şecerüddür ile Fars'ta hüküm 
süren Salgurlu atabeglerinin sonuncusu 
Abiş Hatun siyasi faaliyetleriyle tanınan 
ünlü hatunlardır. Kutluğhanlılar'dan Kut
büddin'in karısı Terken Hatun da on yıl 
kadar ülkeyi küçük oğlu adına yönetmiş, 
dirayeti ve başarılarıyla tarihçiterin tak
dirini kazanmıştır. Anadolu Selçuklula
rı'nda I. Kılıcarslan'ın hanımı Ayşe Hatun, 
ll . Kılıcarslan'ın kızı Gevher Hatun ve ll. 
Gıyaseddin Keyhusrev'in hanımı Gürcü 
Hatun gibi nüfuzlu hatunlar vardı. 

Moğollar'da da hükümdar hatunlarının 
protokolde mevki sahibi olduğu bilinmek
tedir. Hatta çıkan emirnarnelere "sulta
nın ve hatunlarının emriyle" ibaresinin 
yazıldığı, hükümdar ailesine mensup ka
dınların büyük gelirlerinin bulunduğu 
kaydedilir (ibn BattGta, I, 250 vd.). İbn 
BattCıta Anadolu, Altın Orda, İlhanlı ve Ça
ğataylı ülkelerini dolaşırken hükümdar
ların hanımı tarafından da kabul edildiği
ni, bu arada Alaeddin Eretna'nın hanımı 
Toga Hatun'la Kayseri'de, Orhan Bey'in 
zevcesi Nilüfer Hatun'la İznik'te görüştü
ğünü belirtmektedir (a.g.e., ı, 325, 342). 
Yine İbn BattCıta, Altın Orda Hükümdan 
Özbek Han'ın zevcelerinden Ulu Hatun'a 
hürmette kusur etmediğini, bu hanımın 
emrine elli kadar cariye verildiğini, öteki 
üç hatunun ise derece bakımından onun 
altında olduğunu , fakat çok süslü özel 
arabalara sahip bulunduklarını kaydet
mektedir (a.g.e. , I, 325 vd.) . 

iıhanlılar'da hatunların ve özellikle rüt
be bakımından hepsinin üstünde bulu
nan başhatunun hükümdar üzerinde bü
yük nüfuzu vardı. iıhanın eşlerinin sözün
den pek çıkmaması zaafından değil onla
ra hürmetinden dolayı idi. HülagCı Han'ın 
Anadolu Selçuklu Sultanı ll. izzeddin Key
kavus'u eşlerinin aracılığı üzerine affet
tiği bilinmektedir. Aynı şekilde Vezir Şem-
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seddin Cüveyni de Ahmed Teküder'in ha
nımı Ermeni Hatun'un ricasıyla hayatını 
kurtarmıştı. iıhanlılar'da hükümdar aile
sinden olan hatunlar yeni ithanın seçimin
de oy sahibi idiler ve yeni hükümdarın cü
!Cısunda ümeranın yanı sıra onlara da 
bahşiş verilirdi. CüiCıs merasimi esnasın
da hatunlar hükümdarıo sağında oturur
lar, toy ve şöleniere de katılırlardı. itha
nın hatunlarının kendi idarelerine ayrıl
mış "in cü" denilen geliri yüksek dirlikleri 
vardı. Bir yere göç sırasında önce başha
tunun hareket etmesi usuldendi. Hatun
lardan her biri özel bir yere iner, hepsinin 
ihtiyaçları emirlerine tahsis edilmiş gö
revli ve hizmetiileri tarafından karşıla
nırdı (a.g.e., l, 253) . 

ilhanlı hükümdarının hatunları soylu 
Moğol veya Türk ailelerinden alınırdı; "se
r ari" denilen odalıklarda ise asaletten 
çok güzellik aranırdı. Hükümdarlık önce 
hatunların , bunların çocuğu yoksa oda
Iıkların erkek çocuklarının hakkıydı. Yeni 
hükümdarın , babasının ölümünden son
ra onun (veya amcasının) hatunlarından 
biriyle evlenmesi töre gereğiydi; mesela 
Abaka Han, babası HülagCı'nun zevcele
rinden Olcay Hatun'u almıştı. Abaka 
Han'ın dokuz zevcesinden biri Bizans im
paratorunun kızı Despina. di ğeri, daha 
sonra oğlu Geyhatu ile evlenecek olan 
Kutluğhanlılar'dan Padişah Hatun'du. Ar
gun Han'ın da yedi hatunundan ikisi ba
basının zevceleri, Selçuki Hatun diye anı
lan hanımı ise Anadolu Selçuklu Sultanı 
IV. Kılıcarslan'ın kızı idi . Argun'un odalık
larının birinden doğan Gazan Han'ın da 
sekiz hatunundan ikisi amcası Geyhatu'
nun zevceleriydi. iıhanlı hükümdarlarının 
beğendiği evli bir kadını kocasının terket
mesi eski Moğol adetlerindendi. Nitekim 
Ebu Said Sahadır Han, Hasan-ı Büzürg'ün 
(Şeyh Hasan b. Emir Hüseyin) hanımı Bağ
dat Hatun'u babası Emir Çoban'ın mu
halefetine rağmen zorla nikahı altına al
mış ve onu başhatunluğa yükseltmişti. 
Moğollar arasında İslamiyet'in yayılma
sından sonra bu adetterin yavaş yavaş 
terkedildiği görülmektedir. 

Timurlular'da hatun yerine daha çok, 
sonradan Hindistan ve Pakistan'a da ge
çen "begüm" unvanı kullanılmıştır. Aynı 
şekilde "bibi" de yüksek mevkideki ka
dınlara verilen bir unvandı. 

Osmanlılar ilk zamanlarda, Selçuklular 
gibi hükümdar hanımiarına ve kıziarına 
hatun demişlerdir. Osman Gazi'nin hanı
mı Mal Hatun, Orhan Bey'in hanımı Nilü
fer Hatun, Yıldırım Bayezid'in zevceleri 
Devlet ve Hafsa hatunlar, Fatih Sultan 

Mehmed'in hanımı Sitti Mükrime Hatun 
bu unvanla anılan hanımların en meşhur
larıdır. Fatih'ten itibarencivar beyliklerin 
Osmanlı çatısı altına alınmasından ve 
şehzadelerin saraydaki cariyelerle evlen
ıneye başlamasından sonra hatun unva
nı yerini "haseki" ve "hanım sultan"a bı
rakmış, XVII. yüzyıldan itibaren de "ka
dın" ve özellikle "kadınefendi" unvaniarı 

kullanılmıştır. Bu unvanla anılan hanım
ların çeşitli yerlerde yaptırdığı hayrat bi
naları eseri yaptıranın adından çok "ha
tuniye" ismiyle tanınmaktadır. Konya'ya 
bağlı Kadınhanı kasabasının eski adı olan 
Hatunhanı böyle bir binadan gelmekte
dir. Bundan başka yine Konya'ya bağlı Ha
tunsarayı yerleşim merkezi de adını ha
tun tarafından yaptırılan binadan almak
tadır. 
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li! ABDÜLKADiR ÖZCAN 

HATUNİYE CAMii 

(bk. MEYDAN CAMii). 

HATUNİYE CAMii 

Amasya'da 
XV. yüzyılın sonlannda 

veya XVI. yüzyılın başlannda 
yapılmış cami. 

_j 

_j 

Hatuniye mahallesindedir. Yeşilırmak'ın 
kuzey kıyısına Il. Bayezid'in hanımların
dan Bülbül Hatun tarafından bir sıbyan 
mektebi ve bir imaretle birlikte yaptırıl-


