HOKAND HANLIGI
getirmiştir

(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.
BİBLİYOGRAFYA :

BA, HH, nr. 36550, 36565; BA. İrade-Harici
ye, nr. 2206; BA, Name-i Hümayün Defteri, nr.
12; Osman lı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve
Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere
Dair Arşiv Belgeleri: 1687-1908 (nşr. B aşba 
ka n lık Arşivi Genel Müdü rlüğü), Ankara 1992, s.
99-100,114,117-120,122-127, 155-156;S.H.
Singh, A History of Khokand, Lahore 1878;
Köprülü, İlkMutasavvıflar(lstanbu l ı 9ı9) , İstan
bul 1991, s. 82, 86, 143, 171; Storey, Persian
Literature, I, 388-392; A. Zeki Yelidi Togan. Bu-

günkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İs 

tanbul 1942, tür.yer.; Abdullah Recep Baysun,
Türkistan Milli Hareketleri, İstanbul 1945, s. 79, 18-25, 29-34; Baymirza Hayıt, Die Nationalen
Regierungen von Kokand (Choqand) und der
Alasch-Orda (doktora tezi, 1950, University of
Münster): a.mlf., Türkistan: Rusya ile Çin Arasında (tre. Abdülkadi r SadakL İstanbul 1975, s.
32-38, 65-92, ayrıca bk. tür.yer.; A. Vambery.
Travels in Central Asla, London 1970, s. 380 vd.;
V. P. Nalivkin, Histoire de khanat de Khokand

dans L'Asie centra/e du moyen agejusqu 'a
l'occupation de{ınitive par la Russie en -1876

(tre. L. A. Dozen). Amsterdam 1970; Zambaur,
Manuel, s. 276; Gali Oda Tealakh. Brief History
of the Centra l As ian Republics and Azerbaijan, Arnman 1992,-s. 9-17; Mehmet Saray,
Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Ankara 1996,

tür.yer.; W. H. Wathen. "Memoir on the U'sbek
state of Kokan, Properly called Khokend (ancient Ferghana) in Central Asia", JASB, lll ( 1834).
s. 369-382; Mustafa Çokayoğlu, "Hokand Muhtariyeti Hakkında", Yeni Türkistan, sy. 7, İstan
bul 1927, s. 7-ll; Abdülkadir İnan . "Dükçü İşan
isyanı", TK, sy. 11 ( 1963), s. 10-13; T. Saguchi.
"The Eastern 1tade of the Khoqand Khanate",
Memoirs of the Research Department of the Toyo-Bunko,XXlV (1965), s. 47-114; J. L. sacque-

Grammont, "Turan, une description du khanat
de Khokand vers 1832, d'apn!s un document
ottoman", Cahiers du monde russe et sovietique, Xlll/2, Paris 1972, s. 192-231 ; Mirza Bala,
"Hokand", İA, V/1, s. 556-559; W. Barthold,
"Hokand" , a.e., V/1, s. 553-556; a.mlf. - [C. E.
Bosworth], "Kho]5and", EP (İng . ) , V, 29-31 ; "Kükan Hanlığı", Özbek Sovet Entsiklopediyası,
Taşkent 1971, XIV, 300-302;Yuri Bregel, "Khokand, Khanate of'', Encyclopedia of Aslan History, New York 1988, ll, 301-303.

li.!
216

ENVER KoNUKÇU

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-
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XII -XIII. yüzyıllara ait çok hazneli. firüze sırlı seramik hakka
(Mehmet Akgül koleksiyonu)

tadır

( 'Uyünü '1-al].bar, IV, I OI) . Bu konuda verilen örneklerin ortaya koyduğu kelime zenginliği (Mahmud Şükrl ei-AIGsl,
III. 370-372) Araplar'ın yazı malzemelerini iyi tanıdıklarını gösterir.

Hz. Peygamber'in nazif olan ayetleri vahiy katipierine yazdırmasına, bazı emirler
kaleme aldırmasına . hükümdarlara mektuplar göndermesine ve birtakım yazılı
antlaşmalar yapmasına rağmen hadislerde yazı malzemeleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir ayetin
(en-Nisa 4/95) nüzulü ve yazdırılmasıyla
ilgili rivayetlerle (Müsned, IV. 290, 299 ,
30 ı ; Buhar!, " Tefstr" , 4, 18; " Feza,ilü 'l~uran" , 4; Tirmizi. "Tefs!r", 4, 17) son anlarında vasiyet yazdırma arzusunu ifade
eden rivayette (Müsned, I, 355 ; Müslim,
"Veşaya", 21) Resul-i Ekrem 'in devat,
Ievh veya ketif (kürek kem iği) istediği görülmektedir. Bu rivayetlerde geçen devat kelimesinin kalemlik ve hakkanın bulundu ğ u bir yazı ta kımını ifade ettiğ i söylenebilir. Ebu Sai d ei-Hudrl'nin rüyasında
Sad suresini yazdığına, secde ayetine (24.
ayet) gelince kalem ve devatın secde ettiğini gördüğüne dair rivayette ise (Müsned,lll, 78, 84) devat kelimesi hakka anlamında kullanılmıştır.

İbn Sa'd, Said b. Cübeyr'in biyografisini verirken onun öğrencilerinden birinin
hocasının yanına gelip giderken devamlı
hakka bulundu rduğu rivayetine yer verir
(TabakiH, VI, 266) .lrakyöresinde kullanı
Ian bir tür hakkaya "hanife" denildiği ve
Ebu Hanlfe'nin, yanında her zaman böyle bir hakka bulundurduğu için bu künye ile anıldığı söylenir (Müstakimzade, s.

569; DİA, x. ı 3 ı) . Ka'b ei-Ahbar'ın da benzer bir sebeple bu adla çağrıldığı veya
Ka'bü'l-hibr diye anıldığı kaydedilir (Cevherl. II, 620) . Özellikle hadis imla meclislerine katılan her öğrencinin bir hakkaya
sahip olması gerekli görülmüş, hatta bu
meclisiere katılanların sayısı bazan hakka adediyle ifade edilmiştir. Mesela IV.
(X. ) yüzyılda Nlşabur' daki darüssünnede
yapılan bir hadis dersinde 1000 hakkanın
sayıldığı ifade edilir ki bu imla meclisine
katılan öğrenci sayısını göstermektedir
(DİA , VIII , 528) .
'Umdetü 'l-küttab adlı eserinde devattan kısaca söz eden Muiz b. Badls'in verdiği ölçülerden yazı takımını (divit) kastettiği anlaşılmaktadır. Zeytin ve ceviz gibi
sert keresteli ağaçlardan da hakka yapıl
makla birlikte bu iş için en uygun ağaç
abanozdur. Kitabü't-Tu]J.af ve'l-hedaya'da altınla süslü abanoz hakkaların hed iyelik eşyalar arasında sayıldığı görülmektedir (s. 26, 42, 2 ı 8, 245) . Siyah bir
renk aldığından bu tür hakka asil bir zenci anneye benzetilir. Şair İbnü'r-Ruml bir
kabile reisine böyle bir hakka hediye ederken . "Sana iyilik ve ihsanın asil ve şerefli
bir zenci olan annesine gönderiyoruz.
O kendini sarı altınla süslem i ştir. Malum
zenciler sarı giymeyi sever" mealinde bir
şiir sunmuştur (a.g .e., s. 26; SO IT, s. 92) .
İranlı şairler hokkayı, kendilerini ebedlleş
tiren şiirlerini onunla yazdıklarından ab - ı
hayat sunan bir çeşmeye benzetirler. Ab-ı
hayatın karanlıkların derinliklerinden geldiği söylenir ki bununla siyah (abanoz) h okka ima edilir (Schimmel, s. ı 22) . Ahşap
hakkaların zamanla çatiayarak mürekkep
sızdırmasını, madeni olanların da oksitIenmesini önlemek için iç yüzeylerine çam
sakızı ve bal mumunun ısıtılarak eritilmesiyle elde edilen bir macun sürülür. Altın
ve gümüş gibi değerli madenlerden, demirden, fağfO rdan (porselen). camdan ve
nadiren de olsa ye şimd en hakkalar ya pıl 
mıştır. İmparator Cihangir'e hükümdarlığının on dördüncü yılında muhtemelen
bir nevruz hediyesi olarak sunulan koyu
yeşil yeşim bir hakka bugün Metropolitan Sanat Müzesi'nde muhafaza edilmektedir (Welch, s. ı84-185) . Demir hakkaların üstleri çok defa altın veya gümüş kakmalı yahut pirinç veya bakır üzerine gü-

rihlenen firuze sırlı seramik hakkalardan
dört hazneli bir tanesi Mehmet Akgül koleksiyonunda bulunmaktadır (Şentürk,
s. 48) . Bu koleksiyanda aynı döneme ait
değişik bronz hakka ve mürekkep yapı 
mında kullanılan potalar da vardır ( a.g. e.,
S. 48-49) .
Hakkalar kullanıldığı yere göre değiş i k
imal edilmiştir. Katip veya hattatın yanında taşıyabileceği çıkintılı hokkasıyla prizma şeklinde kalemliğe divit
denir. Divitin kalemlikle hokkası arasında
şekil ve tezyinat bakımından bir bütünlük bulunur. Silindir biçimindeki kalemliğin dibine hakka. üstüne de rıhdan vidalanarak yerleştirilmişse buna "ku b ur" adı
verilir. İçi cam, dışı ağaç veya maden kaplı
hakkalar da yapılmıştır. Hakka ve ku b ur
ahşap ise bağa veya sedefle kaplanabilir.
şekillerde

Bulunduğu yerde kullanılan ve daha
büyükçe olan hakkalarmaden yanında seram ikten de imal edilmiştir. Çin'den getirilen değerli gülabdanlar. boğaz kısmı
kesilip ağzına bilezik ve kapak, alttan çatIayıp kırılmasını önlemek için de bilezikli
ayak yaptınlarak hakkaya dönüştürülür
dü. "Kalemdan" denilen. yazı aletlerinin
içinde saklandığı sandık biçim indeki tezyinatlı kutularda ekseriya içe açılan yuvalara oturtu l muş olarak iki hakka bulunurdu. Nadir de olsa çini kalemdanların

XIII. yü zy ıl ba ş larına ait bronz hakka (The Urıity of lslamic
Art, Kent 1985, s. 58)

müş savatlıdır. İran Selçukluları zamanı

na ait kakma tekniğiyle süslenmiş silindir gövdeli, kapakları üzerinde kubbe biçiminde tutarnakları olan tunç ve pirinç
hakkalar dünyanın birçok m üze ve koleksiyonunda yer almaktadır. Selçuklular'dan
günümhze ulaşan ve XII-XIII. yüzyıla ta-
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yapıldığı görülmüştür. XVI. yüzyıla ait İz

nik

işi

birkaç çini kalemdan günümüze
zaman zaman
sadrazam ve kaymakarola ileri gelen vazifelilere divan tezkireleriyle birlikte h okka takımı da verilirdi (Kütükoğlu, s. 47).
ulaşmıştır. Osmanlılar'da

Hakkanın kapağı kullanılmadığı

zaman
gerekir. Aksi takdirde
içine giren toz zerrecikleri mürekkebi kirletir ve yazım sırasında kamış kalemin ağ
zından yazıyı taşırıp bozar. Kapak menteşeli ise kendiliğinden açılmasını önlemek
üzere menteşenin karşı yönünde küçük
bir kancası bulunur. Vidalı kapakların kapatılırken mürekkebin dökülmesini önlemek için dişlerinin iyi oturmasına dikkat
edilir. Ayrıca mürekkebin dökülmesini önlemek ve kalemin yeteri kadar mürekkep
almasını sağlamak için hakkanın içine
ham ipek, yün veya pamuk konur. Bunlardan son ikisi kalemin ucuna takıldığı
için fazla tercih edilmez. Mürekkep koyulaştıkça su ile inceitilir ve çalışırken güzel
kokması için misk gibi güzel kokular katı
lır. Bundan dolayı hakka Hoten misk geyiğinin göbeğine de benzetilmiştir (Schimmel. s. 40-41).
açık tutulmaması

Yazı öğrenen talebenin bir saygı nişa
nesi olarak yazı meşki sırasında hokkayı
elinde tutması ve hocasının kalemini mü-

resmigeçidini gösteren
bir minyatür (Seyyid Lokman, Surname-i Hümayun ,

XVI. yüzyılda hokkacı esnafının

TSMK, nr. 1344, VI, 327•)

Osmanlı

dönemine ait
bir yazı takım ı
(TSM, Hazine,
nr. 769-778)
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rekkebe rahatça batırmasını sağlaması
bir gelenek olmuştur. Hattatlar arasında
padişahların bile buna uyduklarını gösteren menkıbeler anlatılır (bk. HAFIZ osMAN). Şeyh Hamdullah'ın talebesi olan
Mahmud Defteri, istanbul'un kendi ismiyle anılan Defterdar semtinde 1541 'de yaptırdığı caminin minaresine hakka
ve içinde kalem şeklinde bir alem koydurm uştur. Kalem 1766 yılındaki büyük depremde düşmüş, minarenin aleminde yakın zamanlara kadar durmakta olan hakka da günümüzde yok olmuştur. Hattatların mezar taşlarına hakka tasviri hakkedilmesi de bir gelenektir.
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