
Büyük türbenin zemin döşemesinin al
tında birçok kab ri barındıran bir badrum 
katının varlığı dikkati çeker. Türk- islam 
mimarisinin erken dönemlerinde görü
len, ancak Osmanlı döneminde birkaç is
tisna dışında terkedilen mumyalıklı küm
bet geleneğinin bu yapıda belirli bir ölçü
de yaşatılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Cümle kapısının solunda yer alan ve 
"küçük türbe" olarak adlandırılan diğer 
bölümde ise en eskisi üçüncü postnişin 
Bosnalı Şeyh Mustafa Efendi'ye ait olan 
dört ka bir mevcuttur. Kuzey duvarında 
sonradan kapıya dönüştürülmüş bir pen
cere. bu duvarın arkasında ise hazireden 
geriye kalan parça bulunmaktadır. Doğu 
duvarında niş haline getirilmiş bir pen
cere. sokak üzerindeki güney duvarında 
da bir kapıyla ufak bir pencere yer alır. 

Bugün yerinde ilkokul binasının bulun
duğu tevhidhane iki katlı ve kagir bir ya
pı idi. Kuzeyindeki selamlıkla, doğusun
daki haremle ve güneyindeki büyük tür
be ile bağlantılı olan bu bö\ümün asıl gi
rişi batı yönündeki avluya açılmaktaydı. 
Selamlık ve harem bölümlerinin ahşap 
mesken niteliğ inde iki katlı binalar oldu
ğu. şadırvanın sekizgen planlı olarak ta
sarlandığı da Pervititch pattasında görü
lebilmektedir. 
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HÜSAMzADE MUSTAFA EFENDi 
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(ö. 893/1488'den sonra) 

L 
Osmanlı alimi. 

_j 

Asıl adı Muslihuddin Mustafa, babası
nın adı Hüsameddin'dir. Bursevl nisbesiy
le de anılması Bursa'da doğmuş olabile
ceği ihtimalini akla getirmektedir. Tahsi
lini tamamladıktan sonra dini ve edebi 
ilimlerde seçkin alimler arasında yer aldı. 
Değişik medreselerde müderrislik yaptık
tan sonra Bursa'da Sultan Bayezid'in oğlu 
adına inşa edilen Sultan Mehmed Med
resesi müderrisliğine, ardından da Bur
sa müftülüğüne tayin edildi ve bu görev
de iken vefat etti. Bağdatlı i smail Paşa ve 
ömer Rıza Kehhale onun 1 035 ( 1626) yı
lında vefat etti ğini kaydetmişlerse de bu 
doğru değildir. Zira 968 (1561) yılında ölen 
Taşköprizade Ahmed Efendi eserinde on
dan bahsetmektedir (eş-Şel):a'il):, s. 188). 

Ayrıca Hüsamzade'nin kendi hattıyla yaz
dığı er-Risaletü'~-~evkıyye 889 (1484) 
tarihini taşımakta , Sursalı Mehmed Ta
hir ise kendi kütüphanesinde et- Teşri}). 'in 
893 (1488) yılında müellif tarafından ya
zılan asıl nüshasının bulunduğunu kay
detmektedir. Hüsamzade'nin mezarı Bur
sa'daki Zeynller Kabristanı'ndadır. 

Eserlerinde kullandığı akıcı üs!Gp ve ay
rıca edebi ifadeleriyle dikkati çeken Hü
samzade tasavvufa da ilgi duymuştur. 
Zeyniyye tarikatına intisap ettikten son
ra birkaç defa halvete girdi ve zahidane 
bir hayat yaşadı. Tasavvufla irtibatından 
dolayı kaynaklarda keramet sahibi kişiler 
arasında gösterilir. Bunun yanında onun 
sohbet ehli ve düşkünlere yardım etme
yi seven bir kimse olduğu kaydedilir. 

Eserleri. Hüsamzade'nin daha çokşerh 
ve haşiyelerden ibaret olan eserleri şun-
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Uıleli, 

nr. 2225/1) 
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!ardır: 1.ljaşiye 'ala Şer]J.i'l-Maktişıd. 

Metni ve şerhi Teftazanl'ye ait olan kela
ma dairesere yazılan haşiyenin bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut
tur (Laleli. nr. 222511 ). 2.ljaşiye 'ale't
Telvi]J.. Sadrüşşerla'nın usGI-i fıkha dair 
Tenki]J.u'l-uşul'üne yine kendisinin yaz
dığı et-Tavzi]J. adlı şerhe Teftazanltara
fından et-Telvi]J. adıyla yazılan haşiyenin 
haşiyesidir (Süleymaniye Ktp., Laleli. nr. 
2225/2; Carullah Efendi, nr. 458). 3. et-Teş
ri}). 'alfı Şer]J.i'l-Viktiye. Tacüşşerla'nın 
fıkha dair Vikayetü 'r-rivaye'sine torun u 
Sadrüşşerla tarafından yazılan şerh in ha
şiyesidir. Elli beş bölüm ve bir hatimeden 
meydana gelen eserin sonuna müellif, 
Muhtar b. Mahmud ez-Zahidl'nin Mul]
taşarü '1-K u d uri'ye yaptığı şerh başta ol
mak üzere çeşitli fıkıh kitaplarından fay
dalanarak hazırladığı bir tekmile ekle
miştir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 
453) . 4. Şer]J.u Na?-mi isaguci. Eslrüddin 
ei-Ebherl'nin mantığa dair eserinin man
zum hale getirilmiş şekline yazılan şerh 
olup bir nüshas ı Süleymc;ıniye Kütüpha
nesi'nde mevcuttur (Laleli, nr. 2677). 5. 
ljaşiye 'ala ljaşiyeti's-Seyyid eş-Şerif 
'ale'l-Mutavvel. Hat\b ei-Kazvinlnin Arap 
edebiyatma dair Tell]işü '1-Mifta]J.'ına Tef
tazanltarafından kaleme alınan el-Mutav
vel adlı şerhin Seyyid Şerif el-Cürcanl'ye 
ait haşiyesi üzerine yazılmış bir haşiyedir. 
Hüsamzade burada, aynı esere şerh yazan 
Molla Hüsrev'in Cürcanl'ye yönelttiği ten
kitleri haksız bulup eleştirmiştir. Eserin 
881 ( 1476) yılında müellif hattıyla yazılmış 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Hacı Mahmud, nr. 5855, vr. 67'-
138'). 6. er-Risaletü'~-~evkıyye. Tasav
vufa dair olan eser dört bölüme ayrılmış

tır. Birinci bölümde yaratılış. sevginin sır
rı ve bu sır üzerine bina edilen ruh, akıl, 
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Hüsamzade Mustafa Efendi 'nin et-Teşril). 'ala Şerl).i 'l- Vi!cayeadlı eserinin ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 453) 

nefis gibi kavramların açıklanması . ikinci 
bölümde kadim sıfatiarın işaret ettiği hu
suslar. üçüncü bölümde zatı . sıfatları ve 
f iilieri yönünden Allah'ın birlenmesi, dör
düncü bölümde bazı süre ve duaların fa
zilet ve özellikleri ele alınmıştır. Kitabın 
müellif hattıyla olan889 (1484) tarihli bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır {Hacı Mahmud Efendi , nr. 
3121 ). Bu nüshanın son sayfasının kena
rında , Hüsamzade'nin daha küçük ebatta 
er-Risaletü'ş-şev~ıyye adlı bir risalesi 
nin daha bulunduğu kaydedilmektedir. 
7. Mecmu'atü'l-münşe'at. Müellifın yaz
dığı inşa ve mektupların derlenmesinden 
meydana gelmiş olup çoğu Arapça ve 
Farsça. az bir kısmı ise Türkçe'dir (Hediy
yetü 'l-'ari{fn, ll, 439) . 
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HÜSEYiN 
(~1) 

Ebu Abdiilah ei-Hüseyn 
b. Ali b. Ebi Talib ei-Kureşi 

el-Haşim! eş-Şehid 
(ö. 61/ 680) 

Hz. Peygamber'in torunu, 
Hz. Fatıma ile Hz. Ali 'nin küçük oğlu, 

L 
Kerbela şehidi. 

_j 

S Şaban 4 yılında (10 Ocak 626) Medi
ne'de doğdu. "Şehld" lakabıyla meşhur
dur. Göğsünden aşağısının dedesine çok 
benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman 
Hz. Peygamber. ağabeyi Hasan'a yaptığı 
gibi o güne kadar Araplar'ca pek bilinme
yen adını kulağına bizzat ezan okuyarak 
koydu ve doğumunun yedinci gününde 
akika kurbanı kestirip Hz. Fatıma'dan sa
çının ağırlığınca fakiriere gümüş dağıt
masını istedi. Hz. Hüseyin. ağabeyi Hasan 
ile birlikte tabiinden Ebu Abdurrahman 
es-Süleml'den kıraat öğrendi {Zehebl. lll , 
280; ıv. 268); dedesiyle annesinden ve ba
basından . ayrıca Hz. ömer'den ve diğer 
bazı sahabilerden sekiz hadis rivayet etti. 

Hz. Hüseyin de ağabeyi Hasan gibi ilk iki 
halife döneminde cereyan eden önemli 
olaylarda fiilen yer almadı. Hz. Osman 
zamanında Said b. As'ın Küfe'den Hora-

san'a yaptığı sefere (30/651) ağabeyi ile 
birlikte katıldı. Daha sonra Hz. Osman'ın 
evini kuşatan isyancılara karşı babası Hz. 
Ali tarafından yine ağabeyi ile birlikte ha
lifeyi korumak ve evine su taşımak üzere 
görevlendirildi. 

Babasının halifeliği sırasında Hz. Hüse
yin Küfe'ye giderek onun bütün seferle
rine katıldı ; şehadetinden sonra da yine 
onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat 
etti. Bu arada Hz. Hasan Muaviye ile an
laşmaya karar verdiği zaman ona karşı 
çıkmak istediyse de itirazının reddedil
mesi üzerine vazgeçti ve beraberinde Me
dine'ye gitti. Daha sonra Hz. Hüseyin bu 
anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis 
ettiği yıllık2 milyon dirhemi onun vefatı 

na kadar aldı {Dlneverl, s. 218, 224-225) 
ve daima ağabeyinin yanında bulundu. 
Hz. Hasan 'ın vefatından { 49/ 669) sonra 
ise L Yezld'in hilafet makamına gelişine 
kadar {60/ 680) kendini ibadete vererek 
zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürdür
dü. Hz. Hüseyin'e ağabeyinin vefatı üze
rine imam sıfatıyla biat edildiğine veya 
onun Muaviye aleyhine faaliyette bulun
duğuna yahut kendi imameti için hare
kete geçtiğine dair ilk Sünni ve Şii kay
naklarında herhangi bir rivayete rastlan
maz; aksine bu husustaki birtakım kıpır
danışiara fırsat vermediği söylenir. Me
sela Hz. Hasan'ın vefat haberi Küfe'ye 
ulaşınca taraftarları Hz. Hüseyin 'e, ba
basıyla ağabeyinin intikamını almak için 
emrini beklediklerini bildiren bir mektup 
göndermişlerdi. Hucr b. Adl'nin, Muavi
ye'nin emriyle başlatılan camilerde Hz. 
Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çık

tığı için öldürülmesi üzerine (5!167!). KCı
fe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu 
haberi iletmek hem de Hüseyin'i KCıfe'ye 
getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, du
rumdan haberdar olan Muaviye Hz. Hü
seyin'e fitne çıkarmak isteyen kimselere 
fırsat vermemesi konusunda tavsiyede 
bulunmuş. o da cevabi mektubunda, "Se
ninle savaşmak ve sana karşı çıkmak ni
yetinde değilim " demiştir {Dlneverl, s. 
224-225) . Bununla birlikte Hz. Hüseyin'in 
Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavrı 
56 (676) yılından sonra değiştirdiğ i mu
hakkaktır; çünkü bu yı lda Muaviye'nin, 
oğlu Yezld'e biat edilmesini istemesi pek 
çok müslüman gibi Hz. Hüseyin'i de ra
hatsız etmiştir. 

Medine Valisi Mervan. Muaviye'nin ye
rine halef tayin ettiği oğlu Yezld'e kendi 
adına biat almasını isteyen mektubunu 
Mescid-i Nebevl'de okuyunca halk feve
ran etti. Abdurrahman b. Ebü Bekir Mer-


