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HERAT CUMA CAMii 

Afganistan ' ın Herat şehrinde 
XIII. yüzyıla ait cami. 

_j 

Bugün Afganistan sınırları içinde bulu
nan Herat'ın en önemli yapılarından biri
dir. Çeşitli tamirler geçirerek günümüze 
ulaşan caminin ilk inşası Xl. yüzyılın ikin
ci yarısına kadar iner. Tarihi kayıtlardan 
öğrenildiğine göre, Harizmşah Sultanı 
Alaeddin Tekiş'in veziri Şemseddin Mes
'Od Herevi tarafından daha sonra yeni
den inşa ettirilen cami 571 'de (1175-76) 
tamamlanmıştı ve şimdikinden daha kü
çük ölçülerde ahşap çatı lı bir cami idi; fa
kat yapılmasından kısa süre sonra yana
rakyok olmuştur. Halen mevcut bulunan 
yapının inşaatı. 597 (1201) yılında Gurlu 
Sultanı Gıyaseddin Muhammed b. Sam 
tarafından başlatılmıştır. Ek kısımlarla · 
genişletilmiş bir plana göre daha önce ya
nan yapıyı da içine alacak şekilde tasar
lanan bu yeni cami tamamen tuğla mal
zeme kullanılarak inşa edilmiş. bu sebep
le de öncekilerden daha dayanıklı olmuş

tur. Sultan Gıyasedd in caminin kuzey ta
rafına kendisi için bir de türbe yaptırmış
tır. Cami Sultan Gıyaseddin ' in vefatından 

( 599/ ı 203) sonra oğlu Gıyaseddin Mah
mud zamanında tamamlanmıştır. Cami 
yapımından kırk yıl sonra bir depremde 
büyük hasar görmüş ve Kertler tarafın

dan ihya edilmiştir. 

Bazı mimari elemanları zaman içinde 
değişmiş olmakla birlikte ana çizgilerini 
koruyan cami , yalnız Herat'ın değil bütün 
Horasan bölgesinin en büyük dini mer
kezi sayılmaktadır. Yapı, ortadaki dört
gen bir aviuyu çevreleyen dört ana eyvan 
ve küçük eyvanlarla revaklardan oluşan 
bir plan gösterir. Handmir'in tanımlama
sına göre ilk yapıldığında 403 ku b be ve 
otuz revaktan meydana geliyordu ve bu 
altı kapılı binanın ölçüleri 200 x 150 zira 
idi. Mihrap duvarına bağlanan derin ey
van kalın tuğla ayaklarla desteklenmiş , 

diğer yönlerdeki üç büyük eyvanla simet-
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Herat Cuma Camii' nin planı 

rik ve dengeli bir plan ortaya konmuştur. 

Kapalı mekanlar. dörtgen kesitli payele
re ve sivri kemeriere oturan bir örtü sis
temine sahiptir. Bir sütun ormanı man
zarası arzeden payelerin çokluğu sebe
biyle kesintisiz ve toplu bir iç mekan elde 
etmek mümkün olmamıştır. Plandaki dü
zensizlikler farklı dönemlerde yapılan mü
dahalelerin sonucudur. Bilinmeyen bir se
beple tahribe uğrayan caminin güney ve 
doğu eyvaniarı 720'de (1320) yeniden in
şa edilmiş ve daha sonra şiddetli bir dep
remde ( 765/ı 364) bazı eyvaniarı yıkılınca 

bina tekrar onarılmıştır. 775 (1373-74) yı
lında Herat'ın Kert emlri tarafından cami 
için özel olarakyaptırılan şerbet kazanı 
halen avludaki yerinde durmaktadır. Yapı 
Timurl u Hükümdan Şahruh (ı 405- ı 44 7) 
ve arkasından Ali Şir Nevai (ö . 906/ı 50 ı) 

tarafından da tamir ettirilmiştir. Özellik
le güneydoğudaki taçkapıda yer alan zen
gin tuğla tezyinat ve firüze sırlı tuğlalar
la düzenlenmiş olan yazı kuşaklarının bü
yük kısmı bu döneme aittir. 1500 yılında 
onarımı tamamlanan camiye Üstad Şern
seddin imzasını taşıyan somaki mermer
den yapılmış yedi basarnakit bir minber 
konulmuştur. Vaktiyle caminin doğu ka
pısı önünde küçük bir avlu içerisinde taç
kapının görünüşünü kapatan seramik fı-



rınları bulunmaktaydı. Yapının restoras
yonu için sırlı tuğla, turistler için de he
diyelik eşya üreten bu fırınlar 1962 yılın
da yıktırılmıştır. 
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li! SELÇUK MüLAYİM 

HERBELOT, 
Barthelemy de Molainville d' 

(ö. 1695) 

İlk İslam ansiklopedisi olarak 
kabul edilen Bibliotheque orientale' i 

hazırlayan Fransız şarkiyatçısı. 
_j 

14 Aralık 1625'te Paris'te doğdu ve ora
da yetişti. Felsefe ve Grekçe ile Latince'
nin yanında İbranice, Süryanke ve Kel
danke okudu. Bu Doğu dilleri üzerindeki 
çalışmaları onu Arapça. Farsça ve Türkçe 
öğrenmeye sevketti. Daha sonra hayatı
nı Doğu ve İslam dünyası üzerine araştır
ma yapmaya adadı. Bu alandaki bilgisini 
arttırmak ve Doğu ile daha yakın temas 
kurmak için iki defa İtalya'ya gitti ve ora
da uzun süre kaldı. Taskana Grandükü ll. 
Ferdinando di Medici ile tanıştı. Grandük 
kendisine büyük bir yakınlık gösterdi ve 
birçok Doğu yazması verip onu sarayına 
bağlamak istedi. Ancak d'Herbelot. bir 
buçuk yıl sonra ünlü devlet adamı Col
bert'in çağrısı üzerine Fransa'ya dönerek 
Maliye Bakanı Fouquet'nin maiyetinde gö
rev aldı. 1661 'de Fouquet'nin gözden düş
mesi üzerine XIV. Louis'nin sekreteri ve 
Doğu dilleri tercümanı oldu. 1666'da tek
rar İtalya'ya gitti; uzun yıllar orada kala
rak önemli hümanistlerle ve bilim adam
larıyla dostluk kurdu. Ülkesine döndük
ten sonra 1692'de College de France'ın 
Süryanke hocalığına tayin edildi. Bundan 
sonra. Doğu 'ya hiç gitmemiş olmasına 
rağmen İtalya'dan getirdiği yazmaların 

yardımıyla ilim aleminde ilk islam ansiklo
pedisi olarak kabul edilen Bibliotheque 
orientale adlı büyük eserini yazdı; fakat 
çalışmasının basıldığını görerneden 8 Ara
lık 169S'te öldü . 

Bibliotheque orientale'in basımı. XIV. 
Louis döneminde İstanbul'da Fransa Se
fareti'nin katipliğini yapan ve ülkesine gi
dip geldikçe d'Herbelot'ya çalışmaların
da yardım eden Antoine Galland tarafın
dan tamamlandı (Paris 1697) . Galland, 
d'Herbelot'nun eserine yazdığı önsözde 
onu tanımadan önce kendisinin de böyle 
bir kitap yazmayı düşündüğünü belirtir. 
İlk defa 1060 sayfalık battal boy bir cilt 
halinde yayımlanan ve 1776'da Maast
richt'te yeniden basılan eserin 1777-
1779'da yapılmış dört ciltlik bir La Haye, 
bir de 1781-1783 yılları arasında gerçek
leştirilmiş altı ciltlik küçük boy halinde 
Paris baskısı vardır (Beyazıt Devlet Ktp., 
nr. 48 074, 48.126) . Paris baskısına, XIV. 
Louis tarafından Siyam (Tayland) ve Çin'e 
gönderilen Cizvit papazı C. de Visdelou 
ile Galland'ın Büyük Tataristan ve Doğu 
Türkleri hakkında verdikleri ilgi çekici bil
giler de eklenmiştir. Ayrıca bu edisyonda. 
d'Herbelot'nun ilk baskıda yayımlanma
mış olan elli maddesiyle Galland'ın yazdı

ğı "Doğulular'ın Hikmetli Sözleri ve Veci
zeleri" adlı bir bölüm de yer almaktadır. 
Aynı dönemde, eserin La Haye baskısına 
dayanılarak J. Ch. F. Schultz tarafından 
Albertus H. Schultens ve Johann J. Reis
ke'nin de katkılarıyla yine dört ciltlik bir 
Almanca tercümesi yayımlanmıştır (Hal
le 1785-1790). Eserin d'Herbelot tarafın
dan yazılan kısmı alfabetik sıraya göre 
düzenlenmiş olup çeşitli isim ve kavram
ları ihtiva etmektedir. Çeşitli araştırma
cılar tarafından kaleme alınan ekler kısmı 
ise müstakil kitaplar halindedir. 

D'Herbelot Bibliotheque orientale'i 
hazırlarken nisbeten geç dönemlere ait 
kaynakları kullanmıştır. Bunlar arasında 
Mirhand'ın Ravzatü 'ş-şafa, Handmlr'in 
Ij ulaşatü '1-a]].bar, Mir Yahya Kazvini'nin 
Lübbü't-tevari]], Hamdullah ei-Müstev
fi'nin Tari]]-i Güzide, Devletşah'ın Te?;
kiretü'ş-şu'ara', Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin 
Ravzatü 'ş-şüheda ile Cevahirü 't-tef
sir'i (Te{sirü'z-zehraueyn) gibi Farsça ve 
Ebü'I-Fida'nın Ta~vimü '1-büldan, İbn 
Hallikan'ın Vefeyatü'l-a'yan, Ebü'I-Ve
lld İbnü'ş-Şıhne'nin Ravzatü'l-menfı?:ır, 
İbnü'I-İbrl'nin Tari]]u mu]]taşari'd-dü
vel ve idrisi'nin Nüzhetü'l-müşta~·ı gi
bi Arapça eserlerden geniş ölçüde fayda
landığı görülür. Ancak kitaplar konusun
da Katib Çelebi'nin Keşfü'?:-?:Unun'unu 
takip ettiği halde adından söz etmemesi 

HERBELOT. Barthelemy de Molainville d' 

dikkat çekicidir. A. Adnan Adıvar İslam 
Ansiklopedisi'nin önsözünde bu kita
bın, tercümesini verdikleri eserin "cedd-i 
a'la"sı olduğunu ve eksikliklerine rağmen 
XIX. yüzyıla kadar herkes tarafından baş
vurulan bir ansiklopedi olarak kaldığını 
söyler. 

Bibliotheque orientale, bir taraftan 
XVII. yüzyılda yaşamış bir Fransız'ın İslam 
dünyasına onu görmeden yalnızca ulaşa
bildiği kaynaklar çerçevesinden bakışını 
yansıtması, bir taraftan da çeşitli baskıla
rı ve Almanca tercümesiyle meydana ge
tirdiği etki açısından büyük bir önem ta
şımaktadır. Müellife göre. krala yazdığı it
haf yazısında da ifade ettiği gibi, o dönem
deki İslam alemi dünyanın en güzel ve en 
geniş alanını oluşturmakta ve tarih onun 
mükemmelliğini anlatmaktadır. Önsözü 
kaleme alan Antoine Galland, modern dö
nemde yaygın hale gelen İslam tarih ya
zarlığının dayandığı şablonu ana hatlarıy
la verirken Doğu'yu anlamak için gerek
li unsurların neler olduğunu açıklayarak 
müslümanları gerçekten tanıma ve tanıt
manın önemini ve gerekliliğini dile getir
mektedir. Ona göre Doğu araştırmaları 
bazı eksikliklerine rağmen mutlaka ya
pılmalıdır; çünkü müslümanlarla dinleri 
hakkında tartışabilmek için bu bilgilere 
ihtiyaç vardır ve onların güçlü veya zayıf 
oldukları noktalar ancak bu şekilde öğre
nilebilir. Kitapta dikkat çeken hususlardan 
biri, modern şarkiyatçılığın aksine müslü
man müelliflerin eserlerinden bir şeyler 
öğrenme gayreti içinde bulunulmasıdır. 
Hıristiyan olmayan kişilerin yazdıklarını 
okumanın insanın kendi imanından vaz
geçmesini gerektirmediğini vurgulayan 
Galland, büyük düşün ür ve yazarların eser
lerinden onların uzun gayretler sonunda 
elde ettikleri bilgileri zahmetsizce öğre
nerek daha aydınlanmış bir hale geline
ceğine işaret etmektedir. Bunun yanında 
o dönemde müslümanların barbar oldu
ğuna dair yaygın bir propaganda yürütül
düğü, halbuki onların çeşitli ilim dalların
da, edebiyat ve sanatta ulaştıkları büyük 
başarıların bulunduğu ve sınırlı da olsa 
bunların bir dökümünün yapılması gerek
tiği, böylece ön yargıların düzeltilmesine 
de imkan sağlanacağı belirtilmektedir. 
önsözde özellikle Türkler üzerinde duru
larak bu hususta onlara büyük haksızlık
lar yapıldığı belirtilmiş ve Türkler'in bar
bar olduğu hususunun ön yargılar arasın
da yer aldığı, halbuki onların bütün ilim 
ve sanatlarda çok önemli eserler verdik
leri, sadece şiirlerinin dahi yüksek zevk
lerini ortaya koymak için yeterli bulundu
ğu vurgulanmıştır. 
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