
HÜCRE 

meyen ahşap tarikat yapılarında ise aynı 
döneme ait ahşap konuttarla büyük bir 
kaynaşma görülür. Bu arada geniş prog
ramlı kuruluşların bazılarında bağımsız 

bir yapı oluşturan , fakat çoğunlukla se
lamlık kanadının bünyesinde yer alan der
viş hücreleri de gerek boyutları gerekse 
iç düzenleri bakımından geç dönem Os
manlı konutlarındaki odalardan pek fark
lı değildir. Gençliğinde istanbul Eyüp'teki 
Bahariye Mevlevihanesi'nde ( 1877) "hüc
renişin" olan Abdülbaki Gölpınarlı özgün 
mefruşatıyla donatılmış bir mevlevihane 
hücresini şöyle tarif eder: "Hucre kapısın
dan. dar bir giriş yerine girilirdi ki burda, 
ayakkabıları koymağa yarayan ve dıvara 
çakılmış raf da bulunurdu. Asıl hucreye 
bu giriş yerinden iki, yahut bir basamakla 
çıkılırdı. Hucreye girilince, sol tarafta ve 
kapı karşısında dedenin oturduğu yer, ya
nında kahve ocağı, arkasında, gerekli şey
leri koymaya yarayan dolap, odanın karşı
sında boylu boyunca bir kerevet bulunur
du. Kerevetin üstündeki mindere züwar. 
yani ziyaretçiler. müsafirler otururlardı. 
Kerevetin üst tarafında, dıvarda lamba 
kanacakyer ve lamba. yahut mum şam
dam, karşı dıvarda yatak konan bir büyük 
dolap, bir tarafta da Kur'an-ı Kerim ve ba
zı kitapların kanmasına yarayan bir raf 
bulunur. bu raf yoksa, kenara konmuş 
bir rahle, bu işi görürdü. Hucreye kilim 
döşenirdi ve bütün müştemelat anlat
tıklarımızdan ibaretti" ( Tasavvu{tan Di

Limize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s. 
164). 

Hücre terimi tarikat ehli arasında en 
çok Mevleviler tarafından kullanılmış. 
bundan da yeni terim ve tabirler türetil
miştir. Mevlevihanelerdeki hücrelerde ika
met eden dedelere "hücrenişin" denirdi. 
Bin bir günlük çilesini başarıyla dolduran 
ve dede payesini kazanan "çilekeş can
lar"ın kendilerine tahsis edilen hücreye 
geçişine "hücreye çıkmak" tabir edilir, bu 
vesileyle düzenlenen törende çekilen özel 
gülbank "hücre gülbangi" olarak adlan
dırılırdı. Hücreye çıktıktan sonra üç gün 
halvete giren hücrenişin, bitiminde mey
dancı dede tarafından "hücre küşadı" de
nilen bir törenin ardından mevlevihane
deki gündelik hayata katılırdı. Bu arada 
bir veya iki kişinin oturup yatabileceği kü
çük odaları tanımlayan "hücre-i dervişa
ne" (hücre-i fakirane) tabiri de tarikat ter
minolojisinden halk diline geçmiş olma
lı dır. 

Osmanlı döneminde medreseterin ve 
tarikat yapılarının yanı sıra kervansaray 
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ve han gibi konaklama yapılarında da kü
çük yaşama birimleri hücre olarak adlan
dırılmış. ayrıca bu terim hayır eserlerine 
gelir sağlamak amacıyla kiraya verilen 
odalar için de kullanılmıştır. Hücreler bir 
kapıya sahip olduklarından sayıları "bab" 
terimiyle ifade edilmektedir. 953 ( 1546) 
tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defte
ri'nde teşhis edilen birçok örnek arasın
da, 884 Saferinin ortalarında (Mayıs 1479 
başları) tescil edilmiş Çakır Ağa vakfına 
bağlı "karbansaray höcerat 62 bab", 901 
Cemaziyelewelinin başlarına (Ocak 1496 
ortaları) ait Ha ce Piri vakfına bağlı "kar
bansaray maa höcerat 40 bab", Abdüs
selam Bey vakfının gayri menkulleri ara
sında geçen iki adet "han-ı höcerat-ı fev
kaniyye ve tahtaniyye" kayıtları zikredile
bilir. Aynı kaynakta, İstanbul'un hemen 
her yerinde tahtani ve fevkani konumda 
pek çok bağımsız vakıf hücrenin de kaydı 
bulunmaktadır. 

Öte yandan bütün yapı türlerinde du
. varlarda veya payelerde çok defa içine
şamdan. kitap vb. şeylerin konulması için. 
bazan da süsleme amacıyla tasarlanan 
nişlere Osmanlı devrinde hücre denil
mekteydi. Batılılaşma dönemi Osmanlı 
sivil mimarisinde "şerbetlik" adı verilen 
nişlerin köşeleri genellikle düşey bir dizi 
oluşturacak şekilde hücrelerle donatılır
dı. Ayrıca hapishanelerde tutukluların 
barındığı rnekanlara da hücre denilmiş
tir. 
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HÜCRE-i SAADET 
(.:ı,:) ı..... ~or.:>) 

Resil.l-i Ekrem'in defnedildiği 
Hz. Aişe'nin odası. 

_j 

Arapça hücre (oda) ve saadet (mutlu
luk) kelimelerinden oluşan bu t erkip Hz. 
Peygamber, Hz. EbG Bekir ve Hz. Ömer'in 
kabirierinin bulunduğu türbe hakkında 
kullanılır. ResGl-i Ekrem Medine'deki ilk 
mescidi (Mescid-i Nebevl) inşa ederken 
kendisi için doğu duvarının güney kısmına 
bitişik iki oda yaptırdı ve bunlardan birine 
hicretten bir süre önce evlendiği Hz. Sev
de'yi, diğerine de Medine'de evlendiği Hz. 
Aişe'yi yerleştirdi. Kur'an-ı Kerim'de Hu
curat suresinin 4. ayetinde, ResGiullah'ı 
dışarıya çağırma hususundaki kaba dav
ranışları sebebiyle bedeviler kınanırken 
dalaylı olarak bu odalardan bahsedildiği 
için sureye Hucurat (odalar) adı verilmiş
tir. Bu odalara girerken izin isteme konu
suna temas eden ayette de "Peygam
ber'in evleri" tabiri kullanılmıştır (ei-Ah
zab 33/53). Daha sonra sayısı dokuza ka
dar çıkan bu hücreler içinde Hz. Aişe'nin 
odası özellikle ResGl-i Ekrem'in buraya 
defninden dolayı önem kazanmış ve "hüc
re, el-hücretü'ş-şerife, el-hücretü'l-mu
kaddese, el-hücretü'l-muattara. hücre-i 
münife, hücre-i saadet" gibi adlarla anıl
mıştır. 

Hz. Peygamber'in evinin, idari bir mer
kez olma özelliği de gösteren mescidin bi-

Hücre-i saadetin Mescid-i Nebevi'nin genel planı içindeki 
konumunu gösteren çizim (M. Lebib ei-Betenüni, s. 321) 



tişiğinde bulunması onun peygamberlik, 
devlet başkanlığı. kumandanlık, kaza ve 
ifta gibi görevlerini kolaylaştırması bakı
mından önemliydi. Medine'ye geldiğinde 
devesinin yularının serbest bırakllmasını 
istemiş ve çöktüğü yeri mescid ve ika
metgahının arsası olarak seçmiştir. Bu 
sırada onun Hz. NCıh 'a öğretilen, "Rab
bim! Beni mübarek bir menzile kondur. 
Şüphesiz konaklatan ların en hayırlısı sen
sin" (el-Mü'minOn 23/29) duasını tekrar
ladığı rivayet edilir (SemhOdl, I, 229-230). 
Sahipleri arsayı bağışlamak istemişlerse 
de karşılığı ödenerek satın alınmıştır : ba
zı kaynaklarda, mescid arsasının dışında 
hücrelerin yerinin Harise b. Nu'man'dan 
alındığı kayıtlıdır ( İ bn Sa'd, III, 488; Mir'a
tü'l-Haremeyn, I, 463). Hz. Sevdeve Aişe'
nin odaları mescidle aynı tarzda taş te
meller üzerine kerpiçten yapılmışiardı ve 
tavanları yoktu; sonraları hurma gövdesi 
mertekierin üzerine hurma dalları konu
lup toprakla örtülmek suretiyle kapatıl
mışlardır. Hücrelerin mescide açılanlar
dan başka muhtemelen dışa açılan kapı
ları da vardı. ResOl-i Ekrem son hastalığı
nı Hz. Aişe'nin hücresinde geçirdi ve Hz. 
Ebu Bekir'in hatırladığı , peygamberlerin 
ancak vefat ettikleri (İbn Ma ce, "Cena'iz". 
65) veya en sevdikleri yere defnedildikle
rini (Tirmizi. "Cena'iz", 33) bildiren hadi
sin de işaretiyle bu odada toprağa veril 
di. Sonradan diğer odalar Mescid-i Nebe
vi'ye katıldığından hücre-i saadet denilin
ce yalnız burası akla gelmiştir. Hz. Pey
gamber'in cenaze namazı burada küçük 
gruplar halinde kılınmıştır: namaz veya 
dua için gelen insanların hücrenin bir ka
pısından girip diğerinden çıktıkları anla
şılmaktadır. Hücrelerin kapılarında kıldan 
dokunmuş birer kalın perde bulunmak
taydı. Sadece Hz. Aişe'nin odasının Hint 
ardıcından yapılmış tek veya çift kanatlı 
bir kapısı olduğu rivayet edilir ve bu kapı 
herhalde ResOl- i Ekrem'in vefatından 
sonra takılmıştır. Daha sonra hücre-i sa
adete Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer defne
dildi. Hz. ömer'in defninin ardından Hz. 
Aişe oturduğu kısımla kabirler arasına 
bir duvar ördürüp sadece bir kapı bırak
mıştı: oturduğu bölümün kuzey kısmın
da da bir kapı bulunmaktaydı ki bu yuka
rıda sözü edilen Hint ardıcı kapı olsa ge
rektir. Vefatında Hz. Hasan. vasiyeti üze
rine teberrüken dedesi Hz. Peygamber' e 
arzedilmek üzere hücre-i saadete getiri
lince onun burada kalan tek kabirlik yere 
gömülmek istendiğini sanan Emevı1er si
yasi mülahazalarla buna karşı çıktılar ve 
benzer olayların bir daha yaşanmaması 
için kabrin bulunduğu kısmın kapısını ta-

mamen kapattılar. Hücredeki bir kabirlik 
yerle ilgili farklı rivayetler de vardır. Yahu
di asıllı sahabi Abdullah b. Selam. revrat'
ta Hz. Peygamber ile Hz. lsa'nın beraber 
defnedileceklerinin yazılı olduğunu belirt
miştir (Tirmizi, "Mena~ıb", I). Bu rivayet, 
hücre-i saadetteki söz konusu bir kabir
lik yere Hz. lsa'nın _15ıyamet öncesi dünya
ya indikten ve Muhammed ümmeti ola
rak öldükten sonra gömüleceği şeklinde 
yorumlanmıştır (MübarekpOrl, X, 86-87). 

Cemaatin çoğalması sebebiyle M escid-i 
Nebevl'nin zaman zaman genişletilmesi 
gerekmiş, bu husustaki ilk çalışmalar Hz. 
Ömer ve Hz. Osman tarafından hücrele
rin bulunduğu kısmın dışında kalan üç 
yönde, daha çok da batı ve kuzey yönlerin
de yaptırılmıştı. Buna rağmen Emevller 
döneminde insanlar, özellikle cuma gibi 
cemaatin fazla olduğu vakitlerde boş hüc
relerde de namaz kılmaya başlamışlardı. 
Abdülmelik b. Mervan bu hücreleri satın 
almış. fakat hatıralarına hürmeten yık

tırmamıştı. Daha sonra Halife Velid, Me
dine valisi olan ömer b. Abdülazlz'e yıktı
rılıp mescide dahil edilmelerini emretti: 
o da ikinci bir Harre Vak'ası'nın yaşanma
ması için buna istemeyerek boyun eğdi. 
Hücrelerin yıktınlması Medineliler'i çok 
üzmüş ve uzun süre ağlaşmalarına yol aç
mıştır. Said b. Müseyyeb, Hasan-ı Basri 
gibi yıkımdan önce hücreleri görenlerden 
buraların mütevazi yapısı hakkında bazı 

Hücre- i saadetin p lanı (Mir'atü'l-Haremeyn, ll, 537) 
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bilgiler nakledilmektedir. Tavanı bir insa
nın elini uzattığında değebileceği kadar 
alçak olan hücrelerin Hz. Peygamber'in 
sade hayatını göstermesi bakımından ay
nen bır akılmasını isteyenler çoğunluktay
dı. Vali ömer b. Abdülaziz teberrüken hüc
relerden alınan kerpiçlerle kendine Medi
ne'nin Harre mevkiinde bir ev yaptırdı. Bu 
kerpiçlerden bir tanesi bir süre hücre-i sa
adet yanında sergilen miştir. Ömer b. Ab
dülaziz halifeliği sırasında Bizanslı ve Kıp
tl mimarlardan da yararlanarak hücreyi 
daha marnur bir hale getirdi. Bu sırada 
daha önce Abdullah b. Zübeyr tarafından 
etrafına çekilen duvar yenilendi. Kuzey 
kısmı Hz. Fatıma'nın evini de içine alacak 
şekilde genişletildi ve Kabe'ye benzerne
mesi için üçgen planında yapıldı. Böylece 
hücre beşgen hale getirildi: ancak etrafı
nı çevreleyen şebeke günümüzde de oldu
ğu gibi dikdörtgendi. Bu arada hücrenin 
üstü "kubbetü'l-hücre" ve "kubbetü'n
nCır" denilen küçük bir kubbe ile örtüldü. 
Bu çalışmalar 88'de (707) başlamış . 91'
de (710) tamamlanmıştır. 

Emevller'den sonra Abbasller ve diğer 
İslam devletleri hücre-i saMetin imarına 
ayrı bir önem verdiler. HarCınürreşid dev
rinde (786-809) mescidin bu kısma rast
layan tavanı yenilendi. Muktefl -Liemril
lah zamanında (ı ı 36- ı ı 60) Zengller'in ün
lü veziri Cemaleddin Muhammed b. Ali 
ei-İsfahanitarafından da kabrin doğu du
varı ıslah edilerek tamamı mermerle kap
lan dı. Evliya Çelebi'nin naklettiği bir riva
yete göre ise 557'de (1 162) papa tarafın
dan Hz. Peygamber'in naaşını çalmak 
üzere gönderilen zahid kılığında kişiler 
Mescid-i Nebevi yakınlarında bir ev tut
muş. gizlice yer altından bir dehliz kaza
rak kabre ulaşmak istemişlerdir. ResOl-i 
Ekrem tarafından rüyasında olaydan ha
berdar edilen ve çok kısa bir süre içinde 
Medine'ye gelen NCıreddin Mahmud Zen
gi bu kişileri yakalamış. böyle bir olayla bir 
daha karşılaşmamak için de kabrin etra
fına kurşun döktürmüştür ( Seyahatna
me, IX, 61 I , 621 -627). 

M em! ük hükümdarları da hücre-i saa
detinimarına büyük özen gösterdiler. İlk 
defa Sultan Kalavun zamanında, daha ön
ce üzeri "kisve-i saadet" adlı bir örtü ile 
kapatılan kubbetü'n-nCır kurşun levhalar
la kapiandı (678/1 279); kubbe Sultan Ka
yıtbay tarafından da yenilendi. Mescid-i 
Nebevi tarihinde birkaç defa yangın ge
çirmiş. hücre-i saadet de bu vesile ile ona
rım görmüştür. Mesela881'de (1476) ta
mamen yıkılıp taştan inşa edildi ve tavanı 
yükseltildi. Mısır'ın fethinden sonra ken
dilerini "hadimü'I-Haremeyn" olarak gö-
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ren Osmanlı padişahları, Yavuz Sultan Se
lim'den itibaren Mescid-i Nebevi ve hüc
re-i saMetin iman ile yakından ilgilendi
ler. I. Ahmed altın kaplamalı gümüş şe
bekeler gönderdi, eski şebeke-i saMetin 
bir bölümünü getirtip teberrüken ken
di türbesine koydurdu. Hücre-i saadetin 
1111 (1699) yılında ll. Mustafa tarafından 
bazı kısımları yenilendi; lll. Ahmed de du
varlarını sağlamlaştırdı. Il. Mahmud za
manında birtakım çatlaklar görülmesi 
üzerine Kayıtbay'ın yaptırdığı kubbe yık
tırılıp yerine 1228 (1813) yılında taştan 
bir kubbe yapıldı. Günümüze kadar ula
şan bu kubbe kurşunları yeşile boyandığı 
için "Kubbetü'I-hadra" adıyla anılır. Aynı 

onarım sırasında hücrenin dış duvarı çi
nilerle kaplandı, daha sonra da Sultan Ab
dülmecid bunları tekrar en değerli çiniler
le yeniletti. Hücre-i saadette Hz. Peygam
ber'in kabrinin bulunduğu kısım şebeke-i 
saMetin dışına raptedilen gümüş bir çivi 
ile (mismar) işaretlendi. sonradan ön un ye
rine değerli taştan bir alarnet konuldu. 
Günümüzde kabirierin yeri işaretlerle be
lirtilmiştir. Hücre-i saMete tarih boyunca 
çok değerli hediyeler bağışlanmıştır. Bun
lar arasında özellikle murassa' kandiller 
dikkat çekmekteydi; Eyüp Sabri Paşa 
Mir'atü'l-Haremeyn'de bunlarla ilgili 
geniş bilgi vermektedir (bk. bibl.) . 

Başlangıçta hücre-i saadet için özel bir 
görevli bulunmamaktaydı. ilk resmi gö
revliler, Nfireddin Mahmud Zengi tarafın
dan tayin edilen ve hepsi hfıfız olan on iki 
ağadır. Bu göreve önceleri Habeş asıllılar 
seçilmiştir. Selahaddin-i EyyQbi ağaların 
sayısını yirmi dörde çıkarmış ve bunlara 
gelir tahsis etmiştir. Selahaddin-i EyyG-

SemhOdi'ye göre hücre·i saadetin planı 
(Ve{a'ü'l-ve{tı', Il, 563) 
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bi' nin yolladığı ağaların başında bulunan 
Bedreddin ei-Esedi'ye bir müddet sonra 
"şeyhülharem" denilmeye başlanmış ve 
bundan sonra bu görevliler Medine'yi zi
yaret eden devlet erkanından büyük bir 
saygı görmüşlerdir. Sonraları Selahad
din-i EyyCıbi'nin ihdas ettiği nizarn Mağ
rib ve Sudan'dan gönderilen ve sayı l arı 

200'ü aşan yeni ağalarla bozulmuş , ay
rıca zaman zaman bunların Medine hal
kı ile aralarında bazı tatsız olaylar yaşan
mıştır. 

Eyüp Sabri Paşa'nın verdiği bilgilere gö
re hücre-i saadet hiç boş bırakılmaz, ge
ce ve gündüz burada iki ayrı sınıf ağa gö
rev yapardı. Halife tarafından tayin edi
len şeyhülharemin emrinde ve çeşitli gö
revlerde çalışan bu ağalar kandillerin ya
kı lması, belli zamanlarda hücre-i saadetin 
temizlenmesi gibi işleri yapariardı (Mir'a
tü'l-Haremeyn, ı . 74-82). Hz. Peygamber'in 
sandukasıyla örtüsü (sitare) arasından çı
karılan toz halk arasında "cevher-i şerif" 
olarak anılır ve bunu temizleyen ağa ifti
har ettiği bu göreve getirildiğinde üç dört 
köle satın alıp azat eder veya buna imkan 
bularnazsa birkaç kurban keserdi (a.g .e., 
ı. 559) . Eyüp Sabri Paşa sonradan ortaya 
çıkan bazı adetler hakkında da bilgi ver
mektedir. Bunlardan biri her yıl zilkadenin 
17. gecesi hücre-i saadete buğday takdi
miydi. Şefaat ve yardım talep eden kim
seler bir miktar buğdayı temiz bir kese 
içinde ResOl-i Ekrem'in kabri hizasındaki 
şebeke penceresinden içeri koyarlar, da
ha sonra bunları alan görevliler teberrü
ken isteyenlere verip karşılığında hediye 
kabul ederlerdi. Rivayete göre bu şekilde 
buğday koyanlar borçlarını kolayca öde
yeceklerine inanırlardı (a.g .e., ı, 45-46) . 
Ramazanlarda müslümanlar hücre-i sa
adet yanında iftar etmeye gayret eder
Ierdi; bu arada dışarıdan gelenlere de ye
mek verilirdi (a.g.e. , I, 61-62) . 

Hücre-i saadet her yıl milyonlarca müs
lüman tarafından ziyaret edilir. Bunda 
şüphesiz. "Beni vefatımdan sonra ziyaret 
eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir"; 
"iki haremden birinde Ölen eminler ara
sında diriltilir"; " Kabrimi ziyaretedene şe
faatim vacip olur" (Darekutn!, ll, 278) gibi 
hadislerin de etkisi vardır. Ayrıca, "Kabri
mi id edinmeyin" (Müsned, ll, 367; Dari
ml, "Menasik", 96) hadisini Münziri, "Bay
ram gibi sadece senenin belli günlerinde 
değil her zaman ziyaret edin" şeklinde yo
rumlamıştır (Mir'atü'l-Haremeyn, ı . 137). 
Ziyaret sırasında saifıtü selam, kelime-i 
tevhid ve Hz. Peygamber'in risaletiyle il
gili ayetler okunur (ayrıca bk.RAVZA-i MU
TAHHARA). 
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Ebü'I-Hasen Ali b. Osman 
b. Ebi Ali ei-Cüllabi el-Hücviri 

(ö. 465/1072 [?]) 

Keşfü '1-mafıcilb 

L 
adlı eseriyle tanınan sufi müellif. 

_j 

Gazne'de doğdu. Ebu Said-i Ebü'I-Hayr 
(ö. 440/1049). Abdülkerim ei-Kuşeyri (ö. 

465/1 072) gibi görüştüğü sCıtiler hakkın
da Keşfü'l-mal,ıcılb'da verdiği bilgilere 
dayanarak Xl. yüzyılın başlarında dünya
ya geldiği söylenebilir. iranveya Hint asıllı 
olan ailesinin Gazne'ye ne zaman yerleş
tiği belli değildir. Kendisi Keşfü'l-mal,ı

cılb'da Hücviri ve Cüllabi nisbeterini kul
lanmışsa da zamanla Hücviri diye meş

hur olmuştur. Bugün Gazne'de Cüllab ve 
Hücvir adlı bir semt bulunmamaktadır. 
Babası Şeyh Osman'ın mezarının bulun
duğu Gazne yakınlarındaki Erbabha mev
kiinin eski adının Cüllab veya Hücvir olma
sı muhtemeldir. Gulam Server, Hücviri'
nin Hz. Ali'ye ulaşan şeceresini vermek
teyse de sonradan düzenlenen bu şecere
ye dayanarak onun seyyid olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Annesinin kabri 
Gazne'de diğer oğlu Şeyh Tacülevliya'nın 
kabrinin yanındadır. Dara Şükfih bu ka
birleri ziyaret ettiğini söyler. Hücviri. "ha
zine bağışlayan ulu veli" anlamına gelen 
Data Gencbahş unvanıyla tanınmıştır. Gu-


