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1710-1876 yılları arasında
Hokand olmak üzere
Fergana bölgesinde
hüküm süren bir devlet.
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Hanlığın kurucusu Şahruh Özbekler'in
Ming kabilesine mensuptur. Bu kabile,
Şeybanl Hanı Abdullah Han zamanında
( 1583-1598) Tobol ve irtiş yöresindeki eski yurtlarını bırakarak Fergana'ya göç etmiştir. Şeybanller'in 1007'de (1599) ortadan kalkmasının ardından Doğu Türkistan'da ve daha sonra Siriderya'nın kuzeyinde Çadak'ta ikamet eden Hoca ailesi
Fergana bölgesinde idareyi ele geçirip
ülke topraklarını aralarında taksim etti.
Şahruh, Hoca ailesinin hakimiyetine son
vererek merkezi Hakand olmak üzere Fergana Hanlığı veya Hakand Hanlığı adıyla
bilinen Özbek Devleti'n i kurdu ( 1121/
ı 7 1o). 1721 yılında Şahruh 'un ölümü üzerine halefi Abdürrahim'in yerine geçen
kardeşi Abdülkerim'in siyaseti sayesinde
Çin'den gelen tehlike bertaraf edildi. Abdülkerim'in halefi Erdenede ( İ rdana) Kalmuklar'ın zayıflamasından faydalanarak
1758'de Hakand Hanlığı'nın sınırlarını genişletti. Bir müddet sonra Çinliler'in saldırılarını arttırması üzerine Erdene Afganistan'daki Dürranller'den Ahmed Şah'ın
yardımını istedi. 1763'ten sonra Hakandlılar Kırgızlar ülkesini de ilhak ettiler. Erdene'den sonra hanlığın başına geçen ve
1798'e kadar hüküm süren Narbfıta'nın
zamanı iç mücadelelerle geçti. Oğlu ve
halefi Alim Han zamanında Hakand Hanlığı oldukça genişledi. 1808'de Orta Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden
biri olan Taşkent ile birlikte Çimkent ve
Sayram zaptedildi. Mangıtlar'ın idaresindeki Buhara Hanlığı'na karşı mücadele
sürdürülerek Oratepe ve Cizak ele geçirildi. Alim Han'ın yerine geçen kardeşi Muhammed Ömer Han da hanlığın sınırlarını
genişletmeye devam etti ve 1814'te Türkistan (Yesi) şehri alındı. Ömer Han 1812'de bir elçi göndererek Rusya ile diplomatik ilişki başlattı. 1813 yılında da Rus elçisi Hokand'a geldi. Böylece hanlığın kuzey
sınırları batıda Siriderya'nın aşağı mecrasından doğuda İli'ye kadar uzandı. Ancak
Oratepe yüzünden Buhara ile ihtilaf devam etti. "Emlrü'l-müslimln" diye tanı
nan Ömer Han edebiyata da ilgi duyuyor,
Emir mahlasıyla şiirler yazıyordu . Şehri
han kasabası onun zamanında kurulmuş
tur. Hakand Cami-i Keblri'nin tanisi de
ömer Han'dır.

1822'de Hakand tahtına ömer Han'ın
on iki yaşındaki oğlu Muhammed Ali Han
(Mada li) geçti ve Çin'e karşı aktif siyaset
takip ederek Kaşgar Hocaları'nı destekledi. Hoca Cihangir'in isteği üzerine 1826'da Doğu Türkistan'a kuwet gönderdi ve
Gülbağ Kalesi'ni Hokand'a bağladı. Aynı
yıl Kaşgar'daki isyanının ardından Haten,
Yenihisar ve Yarkent halkı tarafından hükümdar ilan edilen Cihangir iki yıl sonra
yakalanarak Çin'de idam edildi. Bu sıra
da Muhammed Ali Han Minyol, Kaşgar.
Yarkent. Haten ve Aksu gibi yerlerde hakimiyet kurdu; ancak Buhara Hanlığı'nın
Hakand Hanlığı ' nı tehdit etmesi üzerine
geri dönmek zorunda kaldı ve kurtarılan
bölgeler Çinliler'in eline geçti ( 18 3 1) .
Muhammed Ali Han bölgeden dönerken
70.000'e yakın müslümanı da beraberinde getirdi. Hakand ve Taşkent onun zamanında çokgelişti ve birçokyerde medreseler yapıldı. Bu arada Taşkent'te Beylerbeyi Medresesi inşa edildi. 1831 'de Çin'le bir antlaşma yapıldı. 1840 yılında Buhara Hanlığı ile Hakand Hanlığı arasında
meydana gelen savaşta Hokandlılar yenildiği için bazı şehirleri Buhara Hanlığı'
na terketmek zorunda kaldılar. Hakand
hanının halka zulmetmeye baş laması. Buhara emirinin tekrar Hakand üzerine sefer tertip etmesine sebep oldu. Buhara
Hükümdan Nasrullah 1842'de Hakand ordusunu mağlfıp ederek başşehri ele geçirdi ve tahttan indirdiği Muhammed Ali
Han'ı üvey annesi Nadire ve kardeşi Mahmud'la birlikte idam ettirdi. Hakand'da
büyük bir medresenin yapıldığı, Taşkent
civarında sulama sistemi geliştirilerek büyük kanalların açıldığı Muhammed Ali Han
devri, Hakand Hanlığı'nın en güçlü ve en
geniş sınırlarına ulaştığı dönemdir.
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Elli yaşında iken han ilan edilen Şlr Ali
ise ( 1842-1845) Fergana ve Hokand'ı yabancı askerlerden temizlerneye çalıştı.
Fakat 1845'te Alim Han'ın oğlu Murad
Han Hokand ' ı ele geçirdikten sonra Şlr
Ali'yi idam ettirdi. Fakat kendisi de tahtta ancak yedi gün kalabildL Murad Han,
Müslümankul tarafından ortadan kaldı
rıldı ve yerine Hudayar Han getirildi.
Hakand tahtının en renkli siması, iki defa tahta çıkan Şlr Ali'nin oğlu Hudayar'ın
ilk hanlığı 1845 -1858 yılları arasındadır.
1850'de artan iç mücadelelerden faydalanan Ruslar sınır boylarında bu dönemde görülmeye başlad ı. 1858'de Hakand
tahtına Hudayar'ın büyük kardeşi Malla
Han geçti ( 1858-1862). Malla Han, tecrübeli kumandanları vasıtasıyla Ruslar'ın yayılmasına karşı dururken Hudayar Buhara emirinin yardımıyla Hakand tahtını ele
geçirmeye çalıştı. 1862'de Malla Han öldürülünce Alim Kul tarafından desteklenen Said Nemengan'da han ilan edildi.
Ruslar Türkistan genel valisi Kaufmann
öncülüğünde harekete geçerek 1864 'te
hanlığın stepleriyle Evliyaata, Çimkent ve
ertesi yıl Taşkent şehirlerini işgal ettiler.
1866'da Hucend ve Cizak'ı aldılar. Hudayar'ın ikinci hanlık zamanı ( 1865- ı 8 75)
Hakand için kötü oldu ve Hudayar 1868'de yapılan antlaşma ile Rus hakimiyetine
boyun eğdi. Böylece ülkenin kapı ları Ruslar'a açılmış oluyordu . Halk 1875'te Hudayar'a karşı bir isyan başlattı; Hudayar
Ruslar'a iltica etti ve yerine oğlu Nasırüd
din getirildi. Bu gelişmeler üzerine Ruslar Hakand Hanlığı'nın topraklarını işgale
başladılar ; Nasırüddin ile yaptıkları antlaşmaya dayanarak ülkenin bir kısmını
ilhak ettiler. Bunun üzerine halk Polat
Bey'i han ilan etti; Polat 1875 Ekiminde
Hokand'ı geri almayı başardı . 8 Ocak 1876
tarihinde Endican Ruslar tarafından iş
gal edildi; aynı yıl içinde Polat Bey Margilan'da öldürüldü ve Hokand, Fergana eyaleti adıyla Rusya'ya ilhak edilerek Türkistan genel valiliğine bağlandı (Şubat 1876).
Hakand Türkleri Nakşibendl ve K adir!
şeyhlerinin liderliğinde 1878, 1882, 1892,
1893, 1898 ve 1916yıllarında Ruslar'a
karşı ayaklanmışlarsa da sonuç alamamışlar, Hakand'ın ikinci bir Kafkasya olmasından korkan Ruslar isyanları kanlı bir
şekilde bastırmışlardır.

Hakand hanları, Türkistan'da Ahmed
Yesevl'nin gömülü olduğu Yesi'nin iman
için çalışmışlardır. Ayrıca Hokandlı bir şair
Ahmed Yesevl'nin Divô.n-ı Hikmet'ini
taklit ederek büyük bir divan meydana
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(Köprülü, s. 143). Hakand Hanile ilgili arşiv belgeleri 1962 yılına kadar Petersburg'da saklanmaktaydı. Aynı
yıl çıkarılan bir kanunla bu arşiv Taşkent'e
nakledildL
lığı

Buhara Hanlığı'ndan ayrılmak suretiyle kurulan Hakand Hanlığı, Osmanlı Devleti tarafından Türkistan'ın birliğini bozacağı endişesiyle önceleri hoş karşılanma
dı. Ayrıca bölgeye dair Osmanlı başşehri
ne ulaşan haberler daha çok Buharalı elçiler vasıtasıyla geldiğinden Osmanlı DevIeti Hakand Hanlığı'nı tanımaktan kaçın
dı. Nitekim Muhammed Ömer Han, İstan
bul'a bir elçi göndererek Osmanlı padişa
hından kendi hakimiyetinin tanınmasını
ve bunu göstermek üzere tuğ, name ve
kılıç yollamasını istedi. Ancak Osmanlı
Devleti Hakand'ın Buhara'ya ait olduğu
nu ileri sürerek isteklerini yerine getirmedi. Daha sonraları Osmanlı Devleti ile Hokan d Hanlığı arasındaki ilişkilerin düzeldiği anlaşılmaktadır. Hakand Hanı Muhammed Ali Han 1837'de İstanbul'a bir elçi
göndererek ordusunun eğitimi için öğ
retmen. subay ve malzeme istemiş (BA,
HH, nr. 36550, 36565), bunu başka elçilik
heyetleri izlemiştir. Bunun üzerine Hokand'a ilgi duyan Babıali hanlığın durumu
hakkında bir rapor hazırlayarak padişaha
arzetmiş (BA, irade- Hariciye, nr. 2206)
ve Hakand hanına bir cevabname-i hümayun yazılarak teveccüh gösterilmiştir
(BA, Name·i Hümayün Defteri, nr. 12).
Çarlıkyönetiminin devrilmesinden sonra 25 Kasım 1917'de Orta Asya'nın Bolşe
vikler'e karşı politikasını tesbit etmek
üzere Hakand'da toplanan IV. Türkistan
Müslümanları Kongresi'nin ardından Türkistan Milli Muhtariyeti ilan edildi. Ancak
bu ilk Türkistan milli hükümetinin parası

Hudayar Han Medresesi'nin XX. yüzyı l baslanna ait bir fo(iü Ktp. , Albüm, nr. 91.771)

toğrafı

ve askeri yoktu. Öte yandan Bolşevikler' e
karşı mücadele etmek için Buhara Hanlı
ğı'na yapılan başvuru da olumlu karşılan
mamıştı . 1918 yılı başlarında Hokand'ı top
ateşine tutan Bolşevikler, Ermeni Taşnak
Iar'ın da yardımıyla Şubat 1918'de şehri
yakıp halkı kılıçtan geçirdiler. Hakand'da
kurulan ve Bolşevikler tarafından devrim
karşıtı olarak kabul edilen milli hükümet
birkaç ay kadar devam edebilm işti; ancak bu hareket Türkistan'ın bağımsızlığı
için yeni bir devrin başlangıcı sayıldı (bk.
BASMACI HAREKETİ). 1924'te Türkistan
birçok cumhuriyete bölünürken Hokan d,
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
sınırları içinde kaldı.
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HOKKA
(~)

L

İçine mürekkep konulan
genellikle çanak şeklinde küçük kap.

~

Arapça'da "küçük kutu" manasma gelen hokka kelimesi yaygın olarak mürekkep koymaya mahsus çanak şeklindeki
kaplar için kullanılır. Ressamların içinde
boya ezdikleri porselen kaplarla boyalara
yağ katmak için kullandıkları tenekeden
küçük kaplara da hokka denilir. Mürekkep hokkası karşılığında devat, mihbere,
furza kelimeleri de kullanılmıştır. Furzayı
İbn ManzOr "devatın mürekkep yeri" şek
linde açıklamıştır (Lisanü '1-'Arab, "fn;l"
md.). Özellikle celi yazı kalemlerinin rahat
kullanımını sağlayan küp şeklinde ve geniş karınlı madeni hakkalara ise mecma'
adı verilir. Bunların şicab denilen kapakları vardır. Devattan gelen divit kelimesi
Türkçe'de hokka, kalem ve kalemlikten
oluşan yazı takımına ad olmuştur. Kaşgar
lı Mahmud'un verdiği bilgiye göre Türkçe'de hakkanın karşılığı hafsı idi (Diuanü
lugati 't-Türk, ı. 354). Farsça'da ise hakka karşılığında devat, ame, hiilistan, Mliste kelimeleri bulunmakta, haliste ayrı
ca hakkalara konan ham ipek(lika) için kullanılmaktadır. Farsça'da hakkaya "mürekkep kabı" anlamında siyahidan adı da verilir (Steingass, s. 714). Bu kelime bazı telaffuz farklılıklarıyla günümüzde Özbek,
Türkmen ve Uygur dillerinde de yer almaktadır (Ercilasun v.dğr., I, 344-345).
Devata, içindeki mürekkeple eser yazıla
rak ilmin yayılmasına vesile olmasından
kinaye olarak " ümmü'I-ataya" da denilmiştir. Bazı müfessirler, Kalem suresinin
başındaki "nun" (w) harfini hakkaya benzetmişler ve arkasından gelen "kalem"
kelimesiyle ilgisini düşünerekAllah'ın hakka ve kalem üzerine yemin etmek suretiyle bunların önemine dikkat çektiğini
söylemişlerdir (Elmalılı , VII, 5258).
Hokka, eski Mısır gibi papirüs üzerine
ve duvarlara mürekkeple yazı yazılan ve
resim yapılan ülkelerde öncelikle gelişmiş
olmalıdır. Ahd-i Atik'te yazı takımından
ve hakkadan dalaylı olarak bahsedilmektedir. Kitab-ı Mukaddes'in en eski tercümelerinde geçen "qeset" kelimesi divit
veya hokka şeklinde anlaşılmıştır (DB, lll
2, S. 1571-1572, 1780-1781) .
Cahiliye edebiyatında hakkadan söz
edilir. İbn Kuteybe'nin kaydettiği bir rivayetten mektebe (küttab) giden çocukların
hokka ve kalem kullandıkları anlaşılmak-

