HUBYAR MESCiDi
ya sekizgen prizma izlenimi verecek derecede fazla pahlanmış ve üzeri geniş
saçaklı, soğan kubbeye benzer sekizgen
bir külahla örtülerek adeta Hint mimarisine has kule-bina tipi bir görünüm '
elde edilmiştir. Kurşun kaplı külahın tepesinde, iri bir armut üzerinde yükselen
se bil- şadırvan alemi tarzında oymalı bir
safiha alem dikkat çekrnektedir. Yapı arkasında yer aldığı, dönemin seçmeci mimari karakterini plan ve cephe düzenlemesi bakımından en iyi yansıtan örneklerden Büyük Postahane ile, özellikle çini
süslemelerin cephede kullanımı açısın
dan benzerlikler göstermektedir. Caminin yan yüzlerine açılmış olan sivri kemerli ve lokrna demir şebekeli büyük pencerelerini, üzerine mavi-lacivert renklerde sekiz köşeli yıldız motiflerinin iş
lendiği Kütahya çinisi bordürler çevrelemekte, üst bordürlerle pencerelerin kemerleri arasında kalan bölümlerde de yine mavi -lacivert ve sarı renklerde palmet ve rumi motiflerinin hakim olduğu
süslemeler bulunmaktadır. Ayrıca penceresiz yüzlerde de (pah) kufi hattıyla
"elhamdülillah" yazılı çini panoların kullanılması cepheleri biraz daha zenginleş 
tirmiştir. Dışarıda görülen bu zengin tezyinata karşı içeride sadelik göze çarpar.
Tamamen beyaz badana ile boyalı duvarlarda Allah, Muhammed, Ebu Bekir, ömer,
Osman ve Ali levhalarından başka hiçbir
şey yoktur. Alçı mihrap mermer görüntüsü verecek şekilde yağlı boya ile bayanmıştır.
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be şeklindeki külahla silindir şapka kenarını andıran saçağı çok gariptir. 1987 yı
lında hissedilen yeni mekan ihtiyacı se~
bebiyle doğu yönünde yapılan eklemelerle bina daha da alışılmadık bir hal almış
tır.
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Semavi Eyice, "İstanbul Minareleri", Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri/, istanbul 1963, s. 80; Ayverdi. Osmanlı Mi'marfsl lll,
s. 423; a .mlf .. İstanbul Mahalleleri, Şehrin İs
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Öz, İstanbul Camileri, Ankara 1987, 1, 73; Emi·
nönü Camileri (haz. TDV Eminönü Şubesi). istanbul 1987 , s. 84 -85; Hayal, sy. 30, istanbul
1326, s. 2, sy. 32 ( 1326), s. 2-3; Süha Özkan,
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Tacikistan'da şehir ve bu şehrin
merkez olduğu idari bölge.
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İslami kaynaklarda Hucende, Çin kaynaklarında

Karahanlı

Hükümdan Arslan

İ lig (ı O15- ı 024) tarafından ele geçirildi-

BİBLİYOGRAFYA :

ı

Mimar Vedat, kendisinin tek cami projesi olan Hubyar Mescidi'nde klasik ve
oryantal - egzotik ögeleri birlikte kullanarak yenilik arayışına girmiş, fakat sonuçta ortaya pek beğeni toplayabilecek
bir eser koyamamıştır (Ayverdi, Osmanlı
Mi'marfsi Jll, s. 423). Özellikle neo- klasik
minarenin tepesine oturtluğu sivri kub-
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tüccarlar hariç asker ve asilzadelerin tamamı kılıçtan geçirildi (722) .
İpek yolu üzerinde bulunan Hucend Ortaçağ'da Maveraünnehir bölgesinin büyük şehirleri arasında idi. İslam coğraf
yacılarına göre bir iç şehir (medine) ve bir
dış şehirden (rabaz) oluşan Hucend'in
müstahkem bir kalesi ve bir hapishanesi
vardı. O dönemde nüfusu çok kalabalık
olduğundan civarında yetiştirilen ürün
kafi gelmiyor, bundan dolayı Fergana ve
Üşrusene gibi yerlerden buraya tahıl getiriliyordu. Bununla birlikte Hucend bölgede zengin meyve bahçeleri ve bostan-

Hu- ch'an ve Hu-jan şeklinde
geçen şehir, Maveraünnehir bölgesindeki verimli Fergana vadisinin girişinde ve
Seyhun (Siriderya) ırmağının kıyısında
kurulmuştur. İslam öncesinde Fergana'ya bağlı mahalli bir emirlik olarak adı geçen Hucend üzerine müslümanların ilk
seferi Emeviler zamanında Yezid b. Muaviye'nin halifeliği sırasında (680-683) vuku buldu. Horasan'a vali tayin edilen Selm
b. Ziyad buraya bir ordu gönderdiyse de
bu ordu kalenin önünde yapılan savaşta
yenildi. Ardından Haccac'ın Horasan'a tayin ettiği (991717-18) Mühelleb b . Ebu
Sufre şehri hakimiyeti altına aldı ve burada yaşayan Soğdlar'ı vergiye bağladı.
Hucend'in kesin fethi ise Horasan Valisi
Said b. Amr ei-Haraşi tarafından muhasara sonucu gerçekleştirildi ve şehirdeki

ğinde önemli bir şe hirdi. Aslen Talas valisi olan Arslan Han Muhammed b. Ali burada para bastırdı. Xl. yüzyılın ortaların
da Karahanlılar ikiye ayrılınca Batı Karahanlı Devleti'nde kalan şehir, Doğu Karahanlı Hükümdan Yusuf Kadır Han'ın hakimiyetindeki Balasagun ve Kaşgar Hanlığı'nın doğusu ile Batı Karahanlı Hükümdarı Nasr b. Tamgaç Han'ın hakimiyetindeki Maveraünnehir'in batısı arasında sı
nır oluşturuyordu. Karahıtaylar, Karahanlı

Mahmud b. Muhammed'i Hucend yakı
ettiler (53 lll ı 37).
Moğol saldırıları esnasında Cengiz
Han 'ın yolladığı 75.000 kişilik ordu karşı
sında tutunamayan Hucend Emiri Timur
Melik'in kaçması üzerine şehir Moğol
lar'ın eline geçti (ı 2 ı 9) XIV. yüzyılın üçüncü çeyreğinde Hucend. Celayirliler'in en
önemli kolu olan Çağatay ulusunun idaresinde bulunuyordu; ancak Celayirliıer bir isyan sebebiyle Timur tarafından
şehirden çıkarıldılar (ı 376) 1497'de Babür şehri otoritesini tehdit eden akrabaIanna karşı bir üs olarak kullandı.
XV-XVIII. yüzyıllar arası için hakkında
yeterli bilgi bulunmayan Hucend, Özbek
yönetiminin kurulmasından sonra XIX.
yüzyılın başlarında Hakand Hanlığı'nın
sınırları içinde kaldı. Fakat 1842 yılında
Mangıtlar'dan Buhara Hanı Nasrullah
Han, 1866'da da kanlı çarpışmalar sonucunda Ruslar tarafından ele geçirildi.
187S'te Hakand Hanlığı'nda üslenen direnişçiler şehri bir süre kuşattılarsa da
kurtarmaya muvaffak olamadılar. 1886'da çarlık yönetiminin yeni bir statü ile Sem erkant obiastma (yönetim birimi) bağla
dığı şehir, 2 Ekim 1929'da Tacik Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisinde
kaldı ve 1936'da Leninabad adıyla aynı
adı taşıyan yönetim biriminin merkezi
oldu; 1991'de Tacikistan'ın bağımsızlığını
kazanmasından sonra tekrar Hucend isnında mağlup

HUCENDI, Hamid b. Hıdır
mini aldı. Ülkenin kuzeyinde dağlık bölgede yer alan Hucend yönetim birimi
26.1 00 km 2 'lik bir yer kaplar. Halkın büyük bir bölümünün Ta cik ve Özbek kökenli
olduğu oblasta bağlı diğer başlıca şehir
ler Ura- Tiube. Kanibadam. lsfara, Kairakkum, Pendzhikent, Savetabad ve Shurab'dır.

Hucend. çarlık döneminde petrol, kömür madenieri ve pamuk üretimi sayesinde önemli bir sanayi merkezi haline
geldi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri
Birliği döneminde ise ipekçilikle önem kazandı. Bugün Tacikistan Cumhuriyeti'nin
başşehir Duşanbe'den sonra ikinci büyük
şehridir. 1991'de Hucend'in nüfusu yaklaşık 164.500. aynı adlı idari bölgenin nüfusu ise 1.635.000 idi.
Hucend'in İslam kültür ve medeniyetinde önemli bir yeri vardır. Şehirde çok sayıda medrese ve cami bulunuyordu. XX.
yüzyılın başlarında Hucend bölgesinde
800 cami ve doksan civarında medrese
vardı. Buraya nisbet edilen birçok alim
yetişti; bunların önde gelenleri filozof ve
edip Ebu İmran Musa b. Abdullah el-Hucendl. matematikçi ve astronomi alimi
Hami d b. Hıdır el-Hucendl. kadı Ebü'l-Münewer Bedr b. Ziyad el-Hucendi, Hanefi
fakihi Habbazl ve mutasawıf-şair Baba
Kemal-i Hucendl'dir.
BİBLİYOGRAFYA :
Beıazüri.

Fütah (Fayda). s.

60ı,

606-607;

İbn Hurdazbih. el-Mesalik ve 'l-memalik, s. 39 ı ,
392, 394, 395; İstahri. Mesalik (de Goe je). s .

330, 333; Makdisi. Mısenüt-tekasim, s. 262,
272, 345; Hudüdü '/-'alem (Minorsky). s. ı ı5,
355; Sem·ani. el-Ensab, V, 52-54; Yaküt. Mu'cemü '1-büldan, ll , 397 -398; Cüveyni. Tarib-i
Cihangüşa, s . 70-74; Babür, Babürname (haz.
R. Rahm eti Arat). Ankara ı 985, s. 6-7, 8286; Kazvini, Maka lat (nşr Abdülke rim Cerbezeda r). Tahran ı 363 h ş., ll , 268-272; H. A. R.
Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, London ı 923, s . 62-63; G. Le Strange, The Lan ds
of the Eastern Caliphate, London ı966, s. 479;
E. Allworth. Central Asia: A Century of Russian
Rule, London ı967 , s. ı ı6, ı42, 3ı6;H . Dursun
Yıldız. islamiyel ve Türkler, İstanbul ı 980, s. ı 9,
2 ı; Barthold, Türkistan, tür. yer.; Reşat Genç.
Karahan/ı Devlet Teşkilatı, İstanbul ı 98 ı , s. 46,
48, 5ı, 54; İbrahim Kafesoğlu. Harzemşahlar
Devleti Tarihi, Ankara ı 984, s. 250, 253, 257259; B. Forbes Manz. The Rise and Rule ofTamerlane, Cambridge ı 993, s. 27, 35, 37, 47, 52;
Ahmed Rashid. The Resurgence of Central Asia
Islam on Nationalism, London ı 994, s. ı 6 ı, ı 70;
Abdulla K. Mirbabaev. "The Vakufs of Mosques
and Madrassas in the Khodzent Region: Second Half of XIX-Beginn ing of XX", Journal
of Central Asia, IX/2, Islamabad ı 986, s. 6574; "Leninabad", GSE, XIV, 377; "Leninabad
Oblast", a.e., XIV, 377 -378; C. E. Bosworth ,
"Khu.djand(a)", EJ2 (ing.). V, 45 -46.

Iii

RızA KURTULUŞ

ı

HUCENDi, Hamid b. Hıdır

ı

(ı..S~I ~0" ..ı..l> )
Ebu Mahmud Hamid
b. el-Hıdr el-Hucendi
(ö . 390/1000 [?])

L

Matematik ve astronomi bilgini.

_j

Hayatı hakkında

çok az bilgi bulunmakNisbesinden anlaşıldığına göre Hucend'de yetişmiş ve muhtemelen orada
doğmuştur. Nasirüddin-i TQsl'nin "han"
unvanı taşıdığını belirtmesine bakılırsa
(Kitabü Şekli 'l-katıa', s. ı 08) Hucend hanlarından biri veya onlardan birinin aile
mensubu olması gerekir. Hayatının sonlarına doğru Büveyhl hükümdarlarından
Fahrüddevle'nin (984-997) himayesine
girmiş ve Rey'de özellikle Fahrüddevle'nin hükümdarlıkyıllarında ün kazanmış
tır. Nitekim BirQnl onun bilimdeki dirayeti, matematik ve astronomiye katkılarda
bulunması ve yeni rasat aletleri icat etmesi sebebiyle zamanının tek bilgini olduğunu söylemektedir ( Ta/:ıdidü nihayati 'lemakin, s. 107). Hucendi 390 (1000) yılı
civarında, muhtemelen Rey şehrinde vefat etmiştir.

tadır.

Hucendl, çok yönlü kişiliğiyle çeşitli
alanlarda eser kaleme almışsa da en çok
matematikçi ve astronom olarak tanın
mıştır. Mevcut eserlerinin konularına bakıldığında onun astronomik gözlem aletleri yapımına dair verdiği teorik ve pratik
bilgilerin yanında cebir. trigonometri ve
sayı sistemleriyle de yakından ilgilendiği
ve bu alanlara önemli yenilikler getirdiği
görülür.
Naslrüddln-i TQsl, matematik tarihinde İskenderiyeli Menelaus'un (ö . ı. yüzy ıl
sonları) adıyla bilinen teoremin yerini alan
küresel (sferik) üçgenlerle ilgili sinüs teoreminin, astronomi bilimi için öneminden
ve çok kullanılmasından dolayı Hucendi
tarafından "KanQnü'l-hey'e" şeklinde adlandırıldığını söylemektedir (Kitabü Şek
li 'l-katta', s. ı 08- ı ı O). Aynı eserinde TQsi,
bu teoremin ilk defa ortaya konulması
nın Hucendl ile birlikte çağdaşları Ebü'lVefa el-BQzcanl ve BlrOnl'nin hacası Ebu
Nasr İbn lrak'a atfedildiğini de belirtmektedir. TOsl'nin bu sözleri tartışmalara yol
açmıştır. C. Schoy. sinüs teoremini ortaya atan ve ilk defa ispatlayanın Hucendi
olduğunu söylerken (/SIS, VIII [1 926 1. s.
260-263) P. Luckey, Hucendl'nin nazari
meselelerden çok astronominin arneli
konularıyla ilgilendiğini öne sürerek bu
alanda onun katkısının bulunduğu görüşüne itiraz etmektedir (Deutsche fvlathe-

matik, V [1 940-19411. s. 413,416,418419). Ancak Luckey'e katılmak mümkün
değildir: zira Hucendl'nin matematik bilgisi gerektiren usturlap yapımının nazariyatı ile uğraştığı bilinen bir husustur.
Diğer taraftan İbn Irak'ın sinüs teriminin
tanıtımını konu alan bir mektubunda
(Arapça metin ve Almanca çevirisi için bk.
Su ter, X 1191 OJ, s. ı 56-190) hacasından
hiç söz etmemesine bakılırsa TOsi'nin İbn
Irak hakkında söylediğinin doğru olmadı
ğı ve dolayısıyla meselenin sadece Ebü'lVefa el-BQzcani veya Hucendl'den birine
atfedilmesi gerektiği anlaşılır: bugünkü
genel kabul BOzcani yönündedir.

Hucendi'nin sinüs teoremiyle ilgili çözümü şöyledir: AC ve AB kenarları çeyrek
dairelere tamamlanm ış olan küresel bir
ABC üçgeni verilsin. RA. RO. RE ve RB
birleştirilir ve bunlar birbirini kesen küresel dairelerin yarı çaplarını teşkil eder.

D

RA _ı DE çemberinin düzlemi: aynı zamanda RA _ı RE ve RO yarı çapları.
DE çemberi düzleminde CF dikeyini
yap. FN ve CS dikeyleri de ABE düzleminde yapılmış olsun. CFNS bir dikdörtgendir ve DE\\ FN'dir.
/';.

/';.

DER- FNR
CT dikeyi AR çemberi düzleminde yave RS'ye paraleldir.

pılmıştır

1\ 1\
R = T = 90°

CF l. RH
1\
CFR

= 90°

O halde CFRT,
RF = CT = Sin AC
FN = CS = Sin CB
olan bir dikdörtgen
Hucendl'nin
katkısı vardır.

RH =Sin 90°
FE= SinA
teşkil

eder.

ayrıca cebir sahasına da
Bu da geometrik yolla ilk
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