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HATUNİYE MEDRESESi 

(bk. ÇiFTE MİNARELİ MEDRESE). 

HATUNİYE MEDRESESi 

Karaman'da 
XIV. yüzyıla ait medrese. 

_j 

ı 

_j 

Karamanoğlu Alaeddin Bey'in hüküm
darlığı döneminde, Murad Hüdavendi
gar'ın kızı olan eşi Melek Hatun (Neflse 
Sultan) tarafından 783 (1381) yılında mi
mar Nurnan b. Hoca Ahmed'e yaptırılmış
tır. İki eyvanlı, tek katlı ve revaklı avlusu
nun üzeri açık medrese plan şemasında
dır. 

Avlunun güney kanadında dışa taşkın 
ve yüksek ana eyvan yer alır. Sivri beşik 
tonazla örtülü ve kemeri palmetli bir bor
dürle kuşatılmış olan eyvanın arka duva
rında altta düz hatıllı, üstte sivt'i kemerli 
iki, yan duvarlarında da birer pencere bu
lunmaktadır. Ana eyvanın iki yanındaki 
kubbeli odalardan doğudaki kışlık ders-

hane. batıdaki Netise Sultan'ın türbesi
dir. Mukarnaslı tromplarla geçilen bir 
ku b be ile örtülü kışlık dershanenin kapı
sında rumi ve palmetlerden oluşan bir 
bordür. üstünde de iki satır ayet kuşağı 
bulunmaktadır. Türbenin kubbesi yalnız 
bir köşede mukarnaslı trompa. diğer kö
şelerde pandantiflere oturmaktadır; siv
ri kemerli kapının bordürü lotus-palmet 
motifleriyle süslüdür. üst bölümdeki iki 
satır ayet frizinin arasına plastik görü
nüm kazanmış dışa taşkın palmetler iş
lenmiştir. Onarımlarda her iki kubbenin 
ortasına aydınlatma açıklıkları yapılmış

tır. Dershanenin iki cephesinde altlı üst
tü ikişer pencere. türbenin ise güneye ba
kan cephesinde bir tek pencere bulun
maktadır. Onarımlar öncesi görülen izler
den ana eyvanın. kışlık dershanenin ve 
türbenin içinin siyah mavi çinilerle kaplı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Avlunun iki yanı revaklı olup revak ke
merleri altı adet devşirme sütuna dayan
maktadır. İkisi oval formdaki bu sütun
lar ve başlıkları farklı yükseklikte olduk
larından tepelerini aynı hizaya getirmek 
için değişik boyutlarda kaideler kullanıl

mıştır. Revaklar beşik tonazla örtülüdür 
ve kemerterin tonazun yarısına kadar 
uzatılmasıyla hareketli bir görünüm sağ
lanmıştır. Revakların arkasında avlunun 
iki yanında kubbeli dörder hücre. giriş ey
vanı nın yanlarında da beşik tonozlu birer 
oda bulunmaktadır. Birer mazgal pence
re ile dışarıya bakan bu hücrelere sivri ke
merli kapılardan girilmektedir. Avlunun 
batı kenarında, köşedeki iki hücre arasın
dan dışarıya açılan beşik tonozlu bir ko
ridor yer almaktadır. 

Süsleme düzeni açısından Selçuklu ya
pılarındakilerle büyük benzerlik göste
ren dışa taşkın taçkapı onarımlarda eski 
özelliklerini kaybetmiş durumdadır. Altı 
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Ha tu niye 
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avlu su 
ve ana eyvanı 
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Karaman'da Hatuniye Medresesi'nin taç kapısı 

mermer. üstü sarımtırak kireç taşından 
yapılan kavsarası mukarnaslı taçkapının 

cephesi geometrik, bitkisel ve yazılı bor
dürlerle kuşatılmıştır. Selçuklu geleneği
ne bağlı kaldığı görülen Hatuniye Medre
sesi'nde Osmanlı mimarisinden de esin
lenilmiş ve örtü sisteminde kubbey~ yer 
verilmiştir. Dışa taşkın iri bitkisel süsle
meler ise Beylikler devri özelliklerini yan
sıtmaktadır. 

Yapı bugün Karaman Müzesi'nin bün
yesi içinde yer almakta olup ziyarete açık
tır. 
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HATUNİYE MEDRESESi 
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Mardin'de 

L 
XII. yüzyıla ait medrese. 

_j 

Kitabesinde adı Hatuniye olarak geç
mekle birlikte halk arasında kurucusuna 
nisbetteSitti Radviyye (Radaviyye) adıyla 
da bilinen yapı Mardin'in Gül mahallesin
dedir. Tarihi boyunca fazla müdahale gör-
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HATUNiYE MEDRESESi 

Hatuniye Medresesi türbe mekan ın ı n mihrabı 

müş ve orüinal durumundan çok şey kay
betmiştir; bir kısmı bugün cami olarak 
kullanılmc:ıktadır. Mardin Artuklu Hüküm
dan ll. Kutbüddin İlgazi'nin saltanatı sı
rasında (ll 7 6- ı 184) annesi Sitti Raziyye 
tarafından yaptırılmış ve vakfiyesi 602 
( 1206) yılında kı bl e cephesine kazdırılmış
tır. Kutbüddin İlgazi'nin de bu medrese
ye gömülü olduğu kaynaklarda belirtil 
mektedir. Nitekim mihraph ana eyvanın 
doğusunda tromplu kubbe ile örtülü ve 
mihraph türbe mekanında iki sanduka 
bulunmaktadır. Türbedeki taş işçiliği ana 
eyvandaki gibi dikkat çekicidir. 

İki eyvanlı ve revaklı avlusu iki katlı bir 
medrese olarak düzenlenen yapı esas iti
bariyle son derecede olgun bir plan şerna
sı arzeder. Günümüzde ana eyvanın ba
tısındaki odadan geçilen dalaylı bir girişe 
sahiptir. Vakfiye kitabesi de dahil olmak 
üzere beton bir ara kat ve balkonlar ek
lenmiş olan bu bölümden, ana eyvanın 
arkasındaki revakı içine alacak biçimde 
bir duvar çekilerek bu kısımlar mescide 
çevrilmiştir. Gerek ana eyvandaki gerek
se türbedeki ince bir taş işçiliği sergile
yen mihraplar da çeşitli boyalarla kaplan
mış durumdadır. Bütün bu müdahale ve 
değişikliklere rağmen yapı Anadolu'nun 
en erken tarihli iki katlı, revaklı avlusu
nun üzeri açık, iki eyvanlı medresesi ola
rak mimariık tarihi içindeki özel yerini 
korumaktadır. 
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Cezeri'nin 
(ö. 739/1338) 

hicretten itibaren 
kendi zamanına kadar geçen 

olaylan kronolojik sıraya göre 
anlattığı umumi tarihi 
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(bk. CEZERi, Muhammed b. İbrahim). 
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HAVAİC-i ASLİYYE . 
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(~Y1~1~1) 

Zekat matrahı dışında tutulan 
temel ihtiyaç malları anlamında 

fıkıh terimi. 
L _j 

Havaic sözlükte "bir şeye ihtiyaç duy
ma ve kendisine ihtiyaç duyulan şey" an
lamlarına gelen hacet kelimesinin çoğu
ludur. Hacet zorluk ve sıkıntının gideril~ 
mesi, huzur ve refahın temini için insa
nın ihtiyaç duyduğu şeyleri ifade eder 
(bk. iHTiYAÇ). Sözlükte "temel ihtiyaç-

Hatuniye 
Medresesi 
Mardin 

lar" anlamına gelen havaic-i asliyye, İslam 
hukuku terimi olarak zekata tabi olma
yan temel ihtiyaç malların~ ifade eder. _ 

İslam'da, diğer bedeni ve mali yüküm
lülüklerde olduğu gibi zekatta da mükel
lefin çeşitli açılardan durumu göz önün
de bulundurulmuş, ona makul ve taşına
bilir bir sorumluluk yüklenilmiştir. Bu an
layıştan hareketle, kişinin kendisi ve bak
ınakla yükümlü olduğu kimselerin temel 
ve tabii ihtiyaç maddeleri zekat matrahı 
dışında tutulmuştur. Bundan dolayı ha
vaic-i asliyye konusu fıkıh kitaplarında, 
zekat ve fıtır sadakası vermekle mükel
lef olmanın ölçütlerini tesbit münasebe
tiyle ele alınır. Ayrıca eşler ve yakınlar ara
sı nafaka hak ve yükümlülüğü konusun
da da kişilerin temel ihtiyaçlarının karşı
lanması fikri ağır basar. Nitekim bazı Şa
fiiler'in aykırı görüş belirtmesine rağmen 
nafakanın temel ihtiyaçlarla sınırlı oldu
ğu kabul edilir ve nafakada yeterlilik (ki
fayet) derecesinin ölçü alınması gerektiği 
konusunda sahabe ve tabiin dönemlerin
de fiili bir icmaın gerçekleştiği belirtilir 
(İbn Hacer, XX, 188). 

Kur'an'da otuzu aşkın ayette zekattan, 
yetmişeyakın ayette de infaktan SÖZ edil
diği halde hangi tür malların ne ölçüde 
zekata tabi olduğu ve bu konudaki asga
ri sınır hakkında fazla bilgi verilmemiş, 
sadece temel ihtiyaçları belirlemeye ya
rayacak bazı ipuçlarının zikredilmesiyle 
yetinilmiştir. Mesela, "Sana neyi infak 
edeceklerini soruyorlar; 'ihtiyaç fazlasını' 
(afv) de" mealindeki ayet (ei-Bakara 2/ 
2 !9; ayrıca b k. ei-A'ril.f 7 /199) dalaylı ola
rak havaic-i asliyye kavramına işaret eder. 
Nitekim İbn Abbas ve pek çok müfessir, 
söz konusu ayette geçen "afv" kelimesi
ni "ailenin temel ihtiyacından arta kalan" 
diye tefsir etmişlerdir (İbn Keslr. I, 373; 

Kurtubi, III. 61; İbn Hacer, XX, 184). Kur-


