HUAND HATUN KÜLLiYESi

Huand Hatun Külliyesi'nin planı

ometrik motifli bordürlerin çevrelediği
kavsarası mukarnaslı abidevi girişlerdiL
Her ikisinde de inşa kitabesi bulunduğu
gibi giriş kemeri üzerinde ve en üstteki
silmenin altında ayet kuşakları dolaş 
maktadır. Bunlardan başka bir de kuzey
duvarına sonradan açılmış basit ve küçük bir kapı daha bulunmaktadır. Cami,
külliyenin diğer yapıları gibi kesme küfeki taşından mükemmel bir işçilikle inşa
edilmiştir : taşlar üzerinde usta işaretleri
görülür.
Me drese. Doğu- batı yönüne kurulmuş
olan dikdörtgen planlı medrese avlunun
güney. batı ve kuzeyini dolaşan sivri kemer li, tonoz örtülü revaklarla doğuda
yer alan yazlık dershane eyvanı ve yanlarındaki aydınlık fenerli kışlık dershanelerden ve hücrelerden oluşmaktadır. Giriş
eyvanının sağında yer alan mekan medresenin mescidi olarak düzenlenmiştir.
Cami gibi medresenin de köşelerinde ve
duvarlarında takviye kuleleri bulunmaktadır: kuzey köşedeki prizmatik, diğerle
ri silindiriktir. Yapı özelliği ve geçirdiği genişletmelerden muhtemelen medresenin camiden önce yapılmış olduğu sonucuna varılmaktadır. Mevcut izlerden sonradan ilave edildiği anlaşılan eyvanın
önündeki tek tonoz örtülü doğu revakı,
yüksekliği ve genişliği sebebiyle caminin
batı kapısının arkasındaki tonoz gibi kısa
sürede yıkılmış ve bir daha da yapılma
mıştır. Medresede tezyinata zamanla yıp
ranmış taçkapı ile eyvanın ağzında rastlanır: çörtenler de arslan başı şeklinde
dir. Kalan tek örneğe dayanılarak ilk yapıldığında damın dendanlarla çevrili olduğu söylenebilir. Bina bugün etnografya müzesine tahsis edilmiş durumdadır.
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Türbe. Medreseden, eyvanın sağındaki
dershanenin içinde yer alan köşe hücresinden kapısı basit tezyinatlı bir dehlizmerdivenle geçilen Huand Hatun'un türbesi yine klasik Selçuklu tarzında cenazeleri n gömülü olduğu kapalı alt kat ,
sandukaların bulunduğu mihraplı üst kat
ve kubbeyi örten külahtan oluşmaktadır:
cami ile medresenin arasına ve Haluk Karamağaralı'nın tesbitine göre !{urada bulunan camiden de medreseden de daha
eski tarihli bir yapının yerine mecburen
portalsiz olarak inşa edilmiştir. Kaidesi
de mermer mukarnaslı olan kümbetin
özellikle dış yüzü süslenmiştir: m üzeyyen sütunçeli pencerelerle külahın altını
dolaşan Ayetü'l-kürsl yazılı kuşak dikkat
çeker. Türbenin içinde yer alan üç sandukadan Huand Hatun'unki eski bir lahit
kapağından yapılmıştır: kitabesinde tarih bulunmamakla birlikte oğlu ll. Keyhusrev'in ölmüş olduğu da belirtilmektedir. Diğer sandukalardan biri torun u Selçuk Hatun'a aittir: Horasan harç sıvalı
olan üçüncü ise kitabesizdir.

Hamam. Temelinin güneydoğu köşesi
cami duvarının altında kaldığı için daha
eski olduğu anlaşılan çifte hamamın oturumu külliyenin genel planına çaprazdır.
Muhtemelen tarihi medreseden de eskiye giden bu yapı sebebiyle caminin batı
taçkapısı normalinden fazla kuzeye çekilmiş . hamamın erkekler kısmı soyunmalığı da alçaltılmıştır: ancak caminin
en önemli unsuru olan taçkapıya yine de

Huand Hatun Camii'nin doğu yönündeki taç kapısı
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tam bir açıklık kazandınidığı söylenemez.
Son restorasyon sırasında hamamın kadınlar kısmında bazı fıgürlü çiniler ortaya çıkarılmıştır: bunlar Kubadilbad çinileri tarzında olup sanat değeri ve şekil itibariyle Kubadilbad Sarayı'nda bulunanlardan çok daha mükemmeldirler.
Çeşitli zamanlarda restore edilen külliyede daha önce toprağı alınıp taş kaplanan caminin üzeri son olarak bakırla kaplanmış. medresenin darnma ise yine toprağı alınıp yerine beton- mozaik yapılmış
tır.
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HUART, Clement Imbault
(1854- ı 926)
L

Fransız şarkiyatçısı.

_j

1S Şubat 1854'te Paris'te doğdu . Ecole
des Langues Orientales Vivantes'ta eğiti
mini tamamladıktan sonra 187S'te staj
için Şam'a gönderildi. üç yıl kadar sonra
da istanbul'daki Fransız elçiliğine tercüman olarak tayin edildi. Paris'te gördüğü

HUART. element ımbault
eğitim. Şam'da yaptığı staj ve nihayet İs

yirmi yıllık tercümanlığı sırasında Arapça, Farsça ve Türkçe'yi
öğrendi. 1898'de Paris'e dönerek o yıl
ölen şarkiyatçı Ch. H. A. Schefer'in yerine
Ecole des Langues Orientales Vivantes'ta Fars dili profesörü oldu; ayrıca Ecole
des Hauts Etudes'ün müdürlüğüne getirildi. 1916'da üyesi bulunduğu Societe Asiatique'in ikinci başkanlığına seçildi. Bir
taraftan da Dışişleri Bakanlığı'nda tercümanlık -sekreterlik yaptı ve buradan baş
konsalos unvanı ile emekliye ayrıldı. 1919'da Academie Française'e üye, 1926 yılı
nın son günlerinde de başkan seçildi; ancak başkan seçilmesinden iki gün sonra
öldü (30 Ara lık 1926)
tanbul'da

geçirdiği

ri s ı 909). Bu arada İslam ülkelerinde minyatür ve hat sanatçılarına dair bir kitabı
basıldı (Les calligraphes et tes miniaturistes de l'orient musulman, Paris 1908) .
Arapça'dan bazı metinleri Fransızca'ya
çeviren Huart. Bağdat'ın yakın çağları
üzerine bir tarih yazmış (Histoire de Bagdad dans tes temps modernes, Paris I 901).
Mutahhar b. Tahir ei-Makdisl'nin el-Bed'
ve 't-tari]] adlı ünlü eserini Fransızca
tercümesiyle birlikte neşretmiştir (Le
Livre de la creation et de l'histoire, 1-Vl,
Paris 1899- ı 9 ı 9). Hu art bu arada Litterature arabe adıyla bir eser yayımiadı
(Paris 1902). Bu kitabın 1944'te basılan
Türkçe çevirisinin Agah Sırrı Levend tarafından yazılan önsözünde (s. ı 0- ı 2), tasnifin hatalı olduğuna ve birçok hususta
eksiklikleri bulunduğuna dikkat çekilmiş
tir. Bunu Arap tarihine dair eseri takip etti
(Histoiredesarabes, 1-11, Paris 191 2- 19 13).
Fakat bu kitap aynı sahanın uzmanların
dan J. Sauvaget tarafından oldukça ağır
biçimde tenkit edilmiştir (lntroduction, s.
98) . Bunların dışındaJournal asiatique'te Arapça ve bazı lehçelerine dair çeşitli
makaleleri yayımiand ı.
Huart daha sonra Ahmed Efiakl'nin
Mena~ıbü '1-'arilin 'ini Fransızca'ya çevirip bazı açıklamalar ekleyerek neşretti

Huart'ın ilk önemli kitabı, XIII.
dini bir akım halinde ortaya çıka
rak siyasi dalgalanmalara yol açan Baballik hakkındadır (La religion du Bab, Paris 1884 ). Ayrıca İstanbul'da 1877-1890
yılları arasında basılan Türkçe. Arapça ve
Farsça kitapların başlıcalarını tanıtan altı
makale yazdı ("Bibliographie ottomane:
Notice des livres turcs, arabes et persans
imprimes a Constantinople", JA, Paris
188 1- ı 89 ı). Genellikle çalışmalarında Arap
ve İran kültürüne ağırlık veren Huart. Xl.
yüzyılda yaşayan İran lı sGfi şair Baba Tahir-i Uryan'ın ruballerini (Les quatrains
(Etudes d'hagiographie musulmane: Les
de Baba- Tahir 'Uryan, Paris ı 893) ve Selsaints des derviches tourneurs, recits traman-ı Farisi menkıbesine dair iki araştır
duits du persan et annotes, HI, Paris 1918masını ("Salman du Fars", Melanges H.
1922). M. Fuad Köprülü yazdığı bir tanıt
Derenbourg, Paris 1909, s. 297-310; "Nouma yazısında bu tercümeyi kusurlu bulavelles recherches sur la legende de Salrak ihtiyatla kullanılması gerektiğine işa
man du Fars", Annuaire de l 'Eco le Praret etmiştir (TM, ı 1ı 925 1. s. 291-293). Eftique des Hautes Etudes-Sciences Relilakl'nin eserini farklı nüshalara dayanagieuses, Paris 191 3) yayımladı. Bunlarrak yayımladığ ı gibi bugünkü Türkçe'ye
dan başka Fars dilinin basit bir grameri- . de çeviren Tahsin Yazıcı, Huart'ın yaptığı
tercümenin gerek kendi dikkatsizliği geni de bastırdı (Grammaire elementaire de
la langue persane, Paris I 899). Ayrıca arrekse çevirisine pek iyi olmayan Farsça
keolojinin hat sanatıyla ilişkisine dair bir
bir nüshayı esas alması yüzünden orüinal
makale yazdı ("La calligraphie orientale
metnine başvurmadan okunmamasını
dans ses rapports avec l'archeologie", Retavsiye etmekteyse de (Ariflerin Menkıbe
vuearcheologique, 4. seri . XIV. 71-74, Paleri, l, I 3) Farsça esas metinden faydalanamayan Batılı ilim adamları hala bu tercümeyi kullanmaktadırlar. Huart daha
sonra La Perse antique et la civilisation iranienne (Paris ı 925) adlı eseriniyazdı veEsedl-i TGsl'nin Gerşdspndme' 
sinin bir bölümünü Fransızca tercümesiyle birlikte neşretti (Paris ı 926). Bu arada
Naslf b_ Mün'im ei-Ma'IGf'un Pevaid-i

Eserleri .

yüzyılda

Şarkiyye'sinin (İzmir ı 2711185 ı) Fransız
yayımiadı ( Grammaire elementaire de la langue turque de Mallouf
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tesbit edilemedii).

Mevlana ve Mevlevllik ile olan
yakınlığı İç Anadolu'da yaptığı bir seya-

hat dolayısıyladır. Fransa eğitim bakanlı
ğından sağladığı bir yardımla bu seyahati gerçekleştiren Huart, Albert Helbig
adında bir arkadaşı ile birlikte 1891 yılı
nın Mayısında İstanbul'dan ayrılarak Mudanya, Bursa. Kestel, Venişehir, Bilecik,
Söğüt. Eskişehir, Kütahya, Çavdarhisarı,
Afyonkarahisar. Çay, Akşehir, Kadınhanı
üzerinden Konya'ya ulaştı. 29-31 Mayıs
günlerini bu şehirde geçirdikten sonra 1
Haziran'da tekrar yola çıktı ve S Haziran'da İzmir' e vardı; oradan da vapurla
yurduna döndü. Seyahat sırasında kopyalarını aldığı kitabeleri "Epigraphie arabe d'Asie mineure" başlığı altında dizi
makaleler halinde yayımiadı (Revue semitique, ll !Paris 18941. s. 61-75, 120-1 34,
235-241, 324-332; lll 11 895 J. S. 73-85,
175- 182,214-218, 344-37 1) . Daha sonra
da bu seyahatle ilgili intibalarını Konia,
la ville des derviches toumeurs. Souvenirs d'un vayage en Asie-mineure
(Paris ı 897) adıyla kitap haline getirdi.
Huart bu küçük kitabı Haçlı ordusunun
Anadolu'daki güzergahını takip etmek
düşüncesiyle hazırlamıştı. Vol üzerinde
karşılaştığı Selçuklu dönemi mimari
eserlerini de anladığı kadarı ile birkaç
cümle içinde tanıtmaya çalışmış, bunların üzerindeki kitabeleri de Fransızca'ya
çevirdiği metinleriyle birlikte kitabına koymuştu. Fakat onun Selçuklu eserlerinin
Türkyapısı olduğuna pek inanmadığı görülür. Mesela İshaklı Kervansarayı'nı, Akşehir' de Taşmedrese'yi, Konya'da Has Bey
Darülhuffazı'nı Arap sanatına mal eder.
Ayrıca okuduğu kitabeler üzerinde de yeteri kadar düşünmemiştir. Mesela Akşe
hir'deki 877 (1472-73) tarihli bir çeşme
kitabesinde Fatih Sultan Mehmed'in. Çelebi Mustafa'nın oğlu Sultan Murad'ın oğ
lu olduğunu teşhis ettiğini sanmıştır. Bu
konu 1939-1940 yıllarında büyük bir polemiğe yol açmış. kitabenin yanlış okunduğu belirlenmişti. Eskişehir' deki Çoban
Mustafa Paşa'nın yaptırdığı Kurşunlu Camii'nin kitabesinden, 921 'de (1515) Kanuni Sultan Süleyman döneminde (I 5201566) inşa edildiğinin öğrenildiğini bildirmesi de başka bir yanılgıdır.
Encyclopaedia of Islam'da 200'e yamaddesi yer alan (aynı maddeler Türkçe baskıda da bulunmaktadır; bk. Çabuk,
s. 44 7-449) Huart'ın kitaplarından ikisi
Türkçe'ye çevrilmiştir. Bunlardan birincisi Arap edebiyatı tarihiyle ilgili olanıdır
(Arap ve Arap Dilinde İslam Edebiyatı Itre.
Cemal Sezginl. istanbul ı 944). Bazı ilaveler ve Agah Sırrı Levend'in önsözü ile sadece ilk kısmı basılan bu kitabın yine Cekın
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HUART, Clement lmbault
mal Sezgin tarafından yapılan bir tercümesi daha vardır (Arab ve İslam Edebiyatı, Ankara, ts . [ 1971 1). Kitabın bütününü
içeren bu yeni çeviri de Levend'in önsözü
yoktur. İkinci kitap ise Konya seyahatnamesidir. Bu eserin bazı bölümleri Naci
Fikri (Baştak) tarafından Türkçe'ye çevrilerek Yeni Fikir dergisinde yayımianmış
(1925, sy. 5, 8), daha sonra Mehmet Önder kısa bir not yazmış , arkasından Konya'dan bahseden bölümleri Sait Sungur
tarafından çevrilmiştir. Seyahatnamenin
bütünü. kitabeler ve resimler konulmaksızın kitap halinde Tercüman 1001 Temel
Eser serisi içinde de yayımlanmıştır (Mevlevller Beldesi Konya [tre. Nezih Uzelj, istanbul 1978).
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Ebu Ömer (Ebu Amr) el-Hubab
b. ei-Münzir b. el-Cemuh el-Ensarl
(ö. 20/641 [?])
L

Sahabi.

_j

Hazrec kabilesinin Beni Selime koluna
mensup olduğu için Selemi nisbesiyle de
anılır. ResOl-i Ekrem'in vahiy katiplerinden Münzir b. Amr es-Saidl'nin dayısıdır.
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Bedir Gazvesi'nde otuz üç yaşında iken
Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hubab,
islam ordusunun düşmana en uzak olan
kuyunun çevresine yerleşmes i ni uygun
görmediğinden Hz. Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuş, vahiyle ilgili olmadığını
öğrenince de düşmanı susuz bırakmak
için onlara en yakın su kuyusunun yanına
yerleşiierek diğer kuyuların kapatılması

nı

teklif

etmiş.

ResGl-i Ekrem de onun
uygun bulmuştur. ResGiullah'ın Beni Kurayza ve Beni Nadir gazvelerinde de müslümanların nerede mevzilenınesi gerektiği hususunda ashabıyla
istişare ettiğ i , isabetli görüşleri sebebiyle "zü'r-re'y" diye anılan Hubab b. Münzir'i n bu iki yahudi kabilesinin arasına
yerleşmenin onların haberleşmesini engelleyeceği yolundaki teklifini benimsediği , Cebrail'in de bu görüşü onayladığı
belirtilmektedir (ibn Sa'd. 111. 567; Hakim lll. 427). ResGl-i Ekrem 'e eziyet etmesiyle bilinen Ebu Kays b. Fakih'i Bedir
Gazvesi'nde Hz. Hamza ' nın veya Hubab ' ın
öldürdüğü, yine bu savaşta Hubab'ın
Ümeyye b. Halefi yaraladığı. İkri me b.
Ebu Cehil'in esaretten kurtarmak üzere
fidye getirdiği Halid b. A'lem el-Ukayll'yi
onun esir aldığı rivayet edilmektedir.
Uhud Gazvesi'nde Hz. Peygamber tarafından düşman kuvvetlerin in sayısı ve
hazırlıkları hakkında bilgi toplamakla görevlendirilen ve görevini başarıyla yerine
getiren Hubab, savaşın iyice kızıştığı sı
rada ResGiullah'ın etrafından ayrılmayan
sahabilerden biridir. Medine'ye döndükten sonra da düşmanın ani bir baskın düzenlemesi ihtimaline karşı Hz. Peygamber'in kapısında nöbet tutanlar arasında
Hubab b. Münzir de vardı. Hubab'ın Hendek Gazvesi'nde ve ResOl-i Ekrem'in katıl
dığı bütün savaşlarda bulunduğu bilinmekte olup Huneyn Gazvesi'nde Beni Hazrec'in sancağını onun veya Sa'd b. Ubade'nin. Tebük Gazvesi'nde de yine onun
veya Ebu Dücane 'nin taşıdığı zikredilmektedir. Hayber'de de islam askerlerinin yerleştiği mevkii uygun görmeyen
Hubab. ResGiullah 'a başvurarak eğer
orası Allah tarafından seçilmemişse düş
manın ok menzilinden ve batakl ık mevkiinden uzakta bir yere yerleşilmesin i
teklif etmiş, bu teklifi de kabul edilmiş
tir. Hubab'ın Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinden önce Saklfetü Beni Saide'de
toplanan müslümanlara hitaben bir konuşma yaptığı. ensara kendi davalarına
sahip çıkmalarını söylediği ve muhacirlerle ensardan birer halife seçilmesini
teklif ettiği, Hz. Ömer'in onun bu görübu

görüşünü

şünü benimserneyerek bir halifeye biat
edilmesi gerektiğin i savunduğu bilinmektedir.
En son vefat eden sahabi Ebü't-Tufeyl
Amir b. Vasile el-Leysl'nin kendisinden
hadis rivayet ettiği Hubab b. Münzir'in
bazı şiirleri de vardır. Bey'atürrıdvan ' da
bulunan, Bedir'den sonraki gazvelere katılan ve ResGl-i Ekrem'in muhafızlığını yapan Haşrem onun oğludur. Hubab b. Münzir Hz. Ömer'in hilafeti döneminde muhtemelen 20 (641) yılı civarında vefat etti.
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197 (813) yılına kadar
Hicaz -Yemen kervan yolu üzerinde
kurulan bir panayır.
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Sözlükte "kazanmak. biriktirmek, cemetmek" anlamına gelen h a b ş kökünden türetil en h ubaşe kelimesi "aynı cinsten olmayan insan topluluğu" demektir.
Panayıra çeşitli Arap kabilelerine mensup
kişilerin ticaret yapmak üzere toplanmas ı sebebiyle bu ad verilmiş olmalıdır.
Yakut ei-Hamevl. coğrafyaya dair eseri
Mu<cemü '1-büldô.n'ı Hubaşe kelimesinin telaffuzu hususunda bir hadisçiyle girdiği tartışma sonucunda yazmaya karar
verdiğini söyler (1. ı 0). Kaynaklarda Hubaşe panayırının. Ser at sıradağlarının Tihame'deki uzantı sında yer alan Bank dağı vadisinin Diyarülevsam denilen kısmın
da ve Mekke'ye güney yönünden altı günlük mesafede kurulduğu bildirilmektedir.
Hamidullah 1946'da Aden. Taiz. San'a, Hudeyde ve Beytülfakih'teyaptığı araştırma
lar sırasında bölge halkının adını dahi bilmediğini tesbit ettiği bu panayırın muhtemelen Kızıldeniz kıyısında Hudeyde'ye
yakın bir yerde kurulduğunu belirtir.

