HOYRAT
yazılmazlar. Hoyratçı

da

meyanı hoyratın

terennüm esnasın
sözlerine ilave eder.

Hayrat halk hayatının ve özellikle Irak
Türkmen kimliğinin her anında önemle
yer almıştır. Arkadaş toplantıları . kına ,
düğün (toy) , esvap giyme. güveyi koyma
gibi törenler; kır gezintileri, bağ , bahçe
ve tarlalardaki çalışmalar; eğlenceler.
mevlid, zikir gibi dini töreni er; doğum ve
ölüm gibi olaylar hayratların çokça söylendiği ve çeşitli mCısiki aletleriyle icra
edildiği ortamlardır. Hayrat söyleme Irak
Türkmenleri arasında usta- çırak geleneğiyle gelişmiş, usulü ve adabı olan bir
sanat sayılmıştır. Ata Terzibaşı bu usuller hakkında bilgi vererek XIX. yüzyıl ortalarından bugüne kadar gelen birçok
hoyratçının (hoyrat çağırıcıs ı ) adlarını kaydeder (Kerkük Hayratları ve Manileri, s.
231-246, 274-333 ).
Hayratları

tır

(bk. bibl.) . Anadolu hoyratlarını Şev
ket Beysanoğlu Diyarbakır Folkloru
(D i yarbakır 1943, s. 68-77). M. Emin Ergin
Urfa'dan Derlenmiş Hoyratlar-Maniler (Urfa ı 98 ı ). Abuzer Akbıyık ve Sabri Kürkçüoğlu da Şanlıurfa H oyrat ve
Manileri ( Şanlıurfa 199 ı) adı altında toplamışlardır.

BİBLİ YOGRAFYA :

Dfvanü lugati 't-Türk Tercümesi, ı, 45; ll ,
339 ; lll, 138; Ali Şir Nevai, Muhiikemetü 'l-lugateyn ( nş r. İ s ha k Re fet ı ş ıtm a n). Ankara 1941 , s.
71, 184; Steingass, Dictionary, s. 485; Türk Lugatı , ll, 663; lll , 852, 864; Köprülü. Türk Edebiyatı Tarihi (istanbul 1926 ), istanbul 1980, s. 72,
78- 79; a.mlf.. Edebiyat Araştırmalan 1, s. 341 ,
349 ; a.mlf., Edebiyat Araş tırmalan 1/, s. 207,
208; Molla Sabir, Kerkük Müntehab Hoyra tları,
Bağdad 1951, I, müellifin önsözü; Th. Arnold , edDa've ile'I-islam (tre. Hasan İbra him Hasan), Ka hire 1954, s. 216; Abdü lkadir inan, Şamanizm,
Ankara 1956, s. 34, 157 , 202; Hasan Kasimov,
Baya tfler, Bakü 1956 , s. 4-11; İbrahim Daküki , Fününü '1-edebi'ş-şa'bi't-Türkmanl, Bağdad
1962, s. 36; a.mlf., el-Müstedrek 'a le 'l-lştıla/:ıfi
ti'l-müslkiyye, Bağdad 1965, s. 5-7; a.mlf.. Irak
Türkmenleri, Ankara 1970 , s. 96-97, 99-100,
102, 104-105,107-109, 112; a.mlf.. " Horyat",
Yeni Irak Dergisi, sy. 6 , Bağdad 1962, s. l l ;

derleme ve tanıtma çalışma
XIX. yüzyılın ortalarında başlanmış
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Ardından Molla Sabir, sadece elif ve ba
li] İBRAHİM DAKÜKİ
harfleriyle başlayan 11 SO hayrat ve maniyi Kerkük Müntehab Hayratlan adıyla
r
üç cilt halinde toplayarak yayımiarnıştır
(Bağdat 195 ı-1954) . Ata Terzibaşı'nın çalışmaları ise bu alanda yapılmış en kapSiltiler e göre
samlı araştırma ve incelemedir. TerzibaAllah' ın zatına işar et eden ismi.
şı 2000'e yakın hayrat ve mani toplamış ,
_j
L
bunları Kerkük Hayratlan ve Manileri
Arapça'da üçüncü tekil şahıs zamiri
adı altında üç cilt halinde Arap harfleriyle
yayımiarnıştır (1 , Bağd a d ı374/ 1955,ll - lll, · olan hO (hüve) ilk tasawuf kaynakların
da. cem'* halini yaşayan salikin tevhid anKerkük ı376-ı377/ ı956-1377). Bu eser
layışını ifade etmek amacıyla " hCı bila
daha sonra yeni düzenleme ve ilavelerle
hü" ifadesi içinde kullanılmıştır (Serrac,
tekrar basılmıştır (İ s tanbul ı 975) . Hays. 4 38) . Baki! de bu ifadeyi "aynü'l-cem'
ratlar ayrıca İbrahim ·oaküki tarafından
makamı" anlamında yorumlamıştır (Meşbir makale ile Arap dünyasına tanıtılmışlarına
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rebü'l-ervaf_ı, s. 282) Muhyiddin İbnü'I 
Arabl'ye göre hü, hiçbir varlığın müşahe
de ederneyeceği Allah ' ın mutlak gayb ve
sır olan zatına işaret eder ki bu da hadiste ifade edilen ihsan makamının karşılı
ğıdır (el-Fütat_ıat, ll, ı28) . "Hüviyyet-i mutlak, sırr- ı vücüd, gayb - ı mutlak, ama-yı
mutlak" gibi tabirlerle de vücud mertebelerinin ilki olan bu makama işaret edilir. Hü bazı mutasawıfların lahüt. ceberCıt , meleküt ve nasüt şeklinde sıraladık
ları varlık mertebelerinin ilki olan ve
künh-i zata tekabül eden lahüt mertebesidir. Bu mertebe Allah'ın bütün isim
ve sıfatlarının batını ve hakikatidir. Necmeddin-i Kübra'nın telakkisine göre Allah ismindeki elif ve lam harf-i ta'riftir.
Lam harfinin şeddeli o lması tarifte mübatağa içindir, dolayısıyla Allah isminin
aslı "he" (ı.) harfidir. Böylece canlıların
alıp verdikleri her nefeste Allah'ın ismi
olan "he" sesi vardır. Alınan her nefesteki "he"nin kaynağı kalp, verilen nefesteki
"he"nin kaynağı ise arştır. HCı kelimesindeki "vav" ise(,) ruhun ismidir ( Tasav-

vuf[ Hayat, s. 141 ).

Kelam alimi Fahreddin er-Razi de gerek tefsirinde gerekse Levami'u '1-beyyinat adlı eserinde konuyu tasawufi bir
anlayışla yorumlamıştır. Razi'ye göre İh
las suresinin ilk üç kelimesi (hG, Allah .
ahad) üç makamı ifade etmektedir : Hü
mukarrebCınun makamı olup makamların en yücesidir. Buna göre li-zatihi var
olan sadece O'dur; O'nun dışındakiler
mümkün varlıklardır ve yok hükmündedir. İkinci kelime olan Allah ashab-ı yeminin makamıdır. Bu makamda olanlar
Hakk' ı ve halkı mevcut bilirler. Ahad ise
vacibü'l-vücüdun birden çok olabileceği
ni düşünen ashab-ı şimalin makamıd ı r
(Mefati!_ıu 'l-gayb,XXXII, 179). Aynı müellife göre bu üç kelimeden hü Kur'an'da
nefs-i mutmainne (el-Fecr 89/ 27) , mukarreb ve sa b ık (el-Vakıa 56/ 1O-ll) diye
anılanların mertebesine işaret eder. Allah, "muktesıd" diye anılan (Fatır 35/32)
ashab-ı yeminin mertebesidir. Bu aynı
zamanda nefs-i lewame mertebesidir.
"Zalimün li-nefsihi" (Fatır 35/ 32) olan asMb-ı şimal ise nefs-i emmare sahibidir.
Razi bu üç kelimeyi hakikat, tarikat ve
şeriat mertebelerine de tatbik eder (Levami'u'l-beyyinat, s. 111 ).
İlk dönem sCıfılerinin kelime-i tevhldi
(la ilahe illallah) ve Allah isminizikir maksadıyla tekrar ettikleri bilinmekteyse de
" hCı"nun aynı amaçla tekrar edilmesi
özellikle tarikatların teşekkülünden sonra yaygınlık kazanmıştır. Süfılere göre

HUAND HATUN KÜLLiYESi
Allah'ı bir şey isteme
bir ifadeyle anmaktır.
Bundan dolayı talep manası taşımayan
ve Allah'ın zatl ismi olan hü en faziletli zikir telakki edilmiştir. Hz. Ali'nin çok defa
"ya hü. ya men hü, ta ilahe illa hü" diye
zikrettiği, kendisine bunun sebebi sorulduğunda "hü"nun ism-i a'zam olduğunu
söylediği rivayet edilir. Gazzall de "la ilahe illallah"ın avamın tevhidi. "la ilahe illa
hü"nun havassın tevhidi olduğunu söyler. Allah hangi ismiyle zikrediliyorsa o ismin feyz ve tecellileri istenir; mesela kerim ismiyle ihsan, şafi ismiyle şifa umut ur.
Hü ismiyle yalnız O'nun zatı istendiğin
den bu ismin tecellisi kamil bir keşiftir.

zikrin en faziletiisi
anlamı taşımayan

Seyrü sülül<lerini Allah'ın bazı isimlerini belli sayıda tekrarlamak suretiyle gerçekleştiren tarikatlarda (tarik-ı esma) salik nefs-i emmare mertebesinde la ilahe
illallah, nefs-i lewame mertebesinde Allah, nefs-i mülhimede hü ismiyle zikir yapar; böylece sırasıyla tevhld-i ef'al, tevhld-i sıfat ve tevhld-i zat makamiarına
ulaşır.

edep ya hü, hü çekmek" mutasawıfların
da çok sık kullandığı ifadelerdir.

yanında halkın
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OSMAN TüRER

Mutasawıf şairterin

hü kelimesiyle biten şiirlerinin bir kısmı ilahi olarak bestelenm iştir. Hü kelimesi tarikat folklorunda çeşitli anlamlarda yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. Mesela dervişler birbirine
hitap ve cevap amac ıy la hü derler. Tekkeye girmek isteyen kişi izin almak için
"destur" der, içeriden "hQ" sesi gelirse
girebilir. Tekke hayatında geniş bir uygulama alanı bulan gülbankler hü diye sona
erer. "Ya hü, bu da geçer ya hü, hoş gör
ya hü, haydan gelen hüya gider, illa hü,

Huand Hatun Külliyesi-Kayseri
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Kayseri'de
Selçuklular'a ait külliye.

_j

L Alaeddin Keykubad'ın eşi ve IL Gıya
seddin Keyhusrev'in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun tarafından
şehrin merkezinde yaptırılmış olan külliye cami, medrese, hamam ve türbe ile
varlığı Evliya Çelebi'den öğrenilen bir ima-

retten meydana gelmiştir; ancak ilmi tesbitler sadece cami ve türbenin Huan d Hatun'a ait olduğunu göstermektedir (Karamağaralı, XXI 119761, s. 199, 200). Hamam 1929 yılından beri özel mülkiyettedir.
Cami. Külliyenin ana birimini teşkil eden
caminin inşaatı , kapılarının üzerindeki
kitabelere göre 635 yılının Şewal ayında
(Haziran ı 238) tamamlanmıştır. Köşele
rinde ve duvarlarında prizmatik takviye
kuleleri bulunan 56 x 46,5 m. boyutlarında ve klasik Selçuklu planındaki bina,
mihrap önü kubbesinin ve sonradan kubbe ile kapatılan merkezi açıklığın yer aldığı kuzey-güney istikametinde uzanan
geniş bir orta sahn ile yanlarındaki üçer
sahından oluşmaktadır. Merkezdeki kubbeden sonra ikiye bölünen orta sahnın bitişiğindeki sahnlar aynı yönde, diğerleri
ise doğu- batı yönünde oturtutan birer
dizi tonozla örtülmüştür. Bunlardan doğudakilerin sayısı on. batıdakilerinki, binanın kuzeybatı köşesini işgal eden türbe ve batı taçkapısı sebebiyle yedidir. Kubbe ve tonozları iki kubbe arasındakiler daha güçlü olmak üzere toplam elli dört paye taşımaktadır. Mihrap önü kubbesi orijinaldir, ancak üzerindeki devrinin karakteristiği külah yıkılarak yok olmuştur.
Orta açıklığı örten kubbe ise kitabesinde 1317 ( 1899) yılında ll. Abdülhamid
tarafından inşa ettirildiği belirtilen Osmanlı tarzındaki ince- uzun minare ile birlikte yaptırılmıştır (Salname-i Vilayet-i Ankara, s. ı 97). Yöreye has kiremit örtü tarzında taş kaplı olan ve büyük pencerelere sahip yüksek bir kasnağı bulunan bu
zarif ku b benin 1139 ( 1726-27) onarımı
na ait muhdes kubbenin yerine yapıldığı
bilinmektedir (Halil Edhem, s. 88). Arkasındaki geniş açıklıklı yüksek tonoz yı
kılarak tamamen ortadan kalkmış olan
batı taçkapısının üzerindeki köşk- minare
de 1139 onarımından kalan bir hatıra olsa gerektir. Caminin orüinal Selçuklu minaresi yoktur; ezan herhalde doğu duvarının iç yüzündeki taş merdivenlerle çıkı
lan damdan okunuyordu. Vaktiyle burada
bir köşk-minarenin olması da muhtemeldir. Mihrap mermer sütunçeli, kavsarası
mukarnaslı ve çerçevesi geometrik süstemeli olup istiridye kabuğu motifli üç niş
le bezenmiştir. Çakma kündekarl tekniğiyle yapılmış muhteşem ahşap minber yazılarının bir kısmı kazınıp bir kısmı
tamamen çıkarılarak tahrip edilmiş ve kötü bir şekilde boyanmıştır. Caminin en
önemli unsurlarından olan batı ve doğu
taçkapıları, klasik Selçuklu tarzında ge-
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