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Özellikle 
İstanbul camileri hakkındaki 

Hadikatü'l-ceviimi' adlı 
L eseriyle tanınan Osmanlı müellifi. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yokt ur. 
Nisbesinden anlaşıldığına göre İstanbul'un 
Haliç kıyısındaki Ayvansaray semtinden
dir. Burada surların dışında. günümüzde 
Hasköy Köprüsü'nün ayağının olduğu yer
de, IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan' ın J. 
Melling'in bir gravüründe resmi görülen 
sahilsarayı bulunuyordu. Hüseyin Efen
di'nin babası Hacı İsmail Ağa'nın Hatice 
Sultan'ın teberdarlarının kethüdası oldu
ğu. 8 Şaban 1165'te (21 Haziran 1752) ve
fat ederek Ayvansaray'da, Toklu İbrahim 
Dede Mescidi'nin karşısında surların iç 
tarafında sahabeden Ebu Şeybe ei-Hudri 
Türbesi haziresine defnedildiği bilinmek
tedir. Burada günümüze kadar gelebilen 
kabirler arasında onun mezar taşı da mev
cuttur. Hüseyin Ayvansar ayi, eserlerinde
ki temellük kayıtlarında kendisini "hafız" 
diye gösterip Ayvansaray'da Toklu Dede 
mahallesinden Dergah-ı Ali yeniçerileri 
sekbanlarının on beşinci ortasına mensup 
olarak tanıtır. Ayrıca yine Ayvansaray'daki 
Toklu İbrahim Dede Mescidi imamı olup 
1167'de (1753-54) ölen Şeyhülkurra Ha
lil Efendi'den "üstadım" şeklinde bahset 
mesi hafızlık sıfatı na açıklık getirmekte, 
hatta onun tarafından yetiştirildiğini dü
şündürmektedir. Yeniçeri Sekban Ocağı'

na nasıl girdiği ise bilinmemektedir. Muh
temelen hayatının büyük kısmını eserle
rini telif etmekle geçirmiştir. Nitekim H a
di katü'l-cevami'i bütün istanbul cami 
ve mescidlerini tek tek dolaşarak meyda
na getirdiği, bu arada başka eserler üze
rinde de çalıştığı bilinmektedir. 1201 yı lı 

Ramazam ortasında (Temmuz 1787) akra
basından Kızıl Mescid imarnma misafir 
gidip dönüşünde Eyüp'te Zal Mahmud 
Paşa Camii'nde teravi h namazını kıldıktan 
ve Ayvansaray'daki evine döndükten az 
sonra vef at etmişti r. Belli başlı bütün 
yayınlar, birbir lerinden naklen onun Zal 
Mahmud Paşa Camii haziresinde yattığı
nı kaydederse de burada kabrine rastlan
mamıştır. Evinin Toklu Dede mahallesin
de olması , hacası Halil Efendi ile babası
nın mezarlarının Toklu İbrahim Dede ha
ziresinde bulunması onun da burada gö
mülmüş olabileceğini hatıra getirmekte
dir. Ancak uzun yıllar bakımsız kalan bu 
hazire yakın tarihlerde temizlenerek bir 
dereceye kadar düzenlenmişse de Hüse-
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yin Efendi'ye ait bir mezar taşına tesadüf 
edilmemiştir. Onun İstanbul ve çevresini 
günlerce dolaşacak, çeşitli kaynaklardan 
faydalanabilecek durumda olduğuna gö
re geçim sıkıntısı çekmediği, rahat bir ha
yat sürdüğü ve hatta varlıkl ı olduğu tah
min edilebilir. 

Eserleri. 1. Hadikatü '1-cevami'. 1182 
(1768-69) yılında yazılmaya baş lanmış . 

1193'te ( 1779) temize çekilip 1195'te 
( 1781) tamamlanmıştır. Topografik bir sı

ra ile önce sur içi İstanbul'undaki cami ve 
mescidleri dolaşan müellif daha sonra 
sur dışında kalanları incelemiş, ardından 

Eyüp, Galata, Boğaz'ın iki yakası , Üsküdar, 
Kadıköy cami ve mescidlerini ele almıştır. 
Sur içi istanbul'undaki eserleri anlatırken 
önce selatin camileri üzerinde durmuş. 
bunun arkasından alfabetik sıraya gö
re diğer ibadet yerlerini anlatmıştır. Her 
maddede eserin adını verdikten sonra 
eğer kiliseden çevrilmişse bu husus u be
lirterek yaptıran kişinin adını kaydetmiş 

ve şayet biliniyorsa mezarının nerede ol
duğu, ihya edilmişse ikinci banisi, sebil, 
çeşme . mektep, medrese gibi yanında 
yer alan ek tesisler. bazı durumlarda ha
ziresinde yatan kişilerle bu hayı r eserine 
ait evkafa dair kısa bilgiler vermiştir. Mü
ellif oldukça sade bir dille kaleme aldığı 
eserinde fazla ayrıntıya girmemiş. ele al
dığı binanın mimarisi ve iç süslemesine 
dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. 

Hüseyin Efendi ve eserlerine dair bir mo
nografi yazan GünayKut ile Turgut Kut 
Hadika'nın yirmi üç nüshasını tesbit et
mişlerdir. Bunların on sekizi Türkiye'de, 
geri kalanlardan ikisi Almanya'da (Mar
burg, Tübingen). birer tanesi de Fransa'
da (Paris). İsveç'te ( Uppsa la) ve Avust ur
ya'dadır (Viyana) . Medine kadılarından 

Mahmud Efendi'nin oğlu Ali Satı Efendi 
Hadika 'nın metnini yeniden işleyerek 
1253 (1838) yılı sonuna kadar getirmiş, 
zeyli hazır larken çı karmalar ve ilaveler 
yaptığı gibi bilhassa istanbul'un sur dışın
daki cami ve mescidlerine dair geniş öl
çüde tamamlayıcı bilgiler vermiştir. Ha
dika'da adları geçen sur içindeki cami ve 
mescidlerin yerlerini gösteren bir şehir 
planı Mühendishane-i Berrl-i Hümayun'
da hazırlanıp taş basması olarak 1264't e 
(1848) yayımlanmıştır. Tek eksiği sokak 
adlarının yazılmayışı olan bu plan esere 
büyük ölçüde yardımcı bir kı lavuz niteli
ğindedir. Hadika, Ali Satı Efendi'nin ila
veleriyle birlikte iki cilt halinde Matbaa-i 
Amire'de basılmıştır (ı 281 ). Bu baskıda 
kendisi ve ailesi hakkında bilgi veren Satı 

Efendi (ll , 242-246). bazı maddelerde ese
rin ölçü düzenini bozmuş ve bazı camile
ri tekrarlamak suretiyle hat alar yapmış
tı r. Bu baskıya dair bir tanıtma yazısı O. 
M. von Schlechta-Wssehrd tarafından ya
yımlanmıştır (ZDMG, XX 11 8661. s. 45 2). 
Ali Satı Efendi'nin arkasından Süleyman 
Sesim adında bir kiş i Hadika metnini 
1276 ( 1859-60) yılına kadar getiren bir ze
yil daha hazırlamışsa da bu eser henüz ya
yımlanmamıştır. Hacı İsmail Beyzade Os
man Bey de 1304'te (1.887) Mecmıla-i 

Cevami' adıyla küçük boyda iki cilt halin
de bir kitap neşretmiştir. İçinde camiler
den başka şeylerden de bahsedilen bu ki
tabın metni cami ve mescidler hususun
da Hadika'nın sadece başlıklarından iba
rettir. J . von Hammer-Purgstall Osmanlı 

t arihinin sonunda, istanbul'da Avustur
ya elçiliğ inde bulunduğu sırada H adika'
dan haberi olmadığın ı. fakat eserini yaz
dıktan sonra istanbul'daki bir Türk dos
tunun kendisine el yazması bir nüshasını 
gönderdiğini bildirir. Wien Nationalbib-
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liothek'teki nüsha (nr. 1284) Hammer'e 
gönderilen nüsha olup 5 Cemaziyelevvel 
1245 (2 Kasım 1829) tarihinde istinsah 
edilmiştir. Hammer. bu "mükemmel" ki
taptan yalnız eserler ve topografya bakı
mından değil tarihi kaynak olarak da ge
niş ölçüde faydalanma imkanı bu lunduğu

nu belirterek kitabı çok geç elde edebil
diğinden dolayı üzüntüsünü dile getirir. 
Hammer Hadika'yı kısaltarak Almanca'
ya çevirmiş ( Geschichte des Osmanisehen 
Reiches, Pesth 183 3, IX, 4 7-144), bu çe
viri daha sonra Osmanlı tarihinin J . J. 
Henert tarafından yapılan Fransızca ter
cümesine de girmiştir (Histoire de l'empire 
ottoman, Paris 184l,XV111 , 1-109). Türkçe 
bilmeyen yabancı uzmanlar hala bu ter
cümeyi kullanırlar. Selim Nüzhet Gerçek 
Hadika'nın basılı nüshası için 1928'de 
bir indeks yayımlamıştır. Hadikatü'l-ce
v ami' Nam Eserin Elifbôi Fihristidir 
başlıklı bu broşürde bir baskı hatası yü
zünden sı ra karışmıştır. İstanbul'da ca
miye çevrilen eski Bizans kiliselerine dair 
bir araştırma yapan İstanbullu Rum he
kim A. G. Paspatis de ( ö. 1891) kendisine 
kılavuz olarak Hadika 'yı kullanmış. an
cak bunun yazarını Hüseyin Ayvansarayi 
değil Ali Satı olarak göstermiştir (Byzan
tinai Meletai, istanbul 1877, s. 277-409) . 
Halil Ethem (Eidem), İstanbul camileri hak
kındaki küçük kitabının giriş kısmında 
çok faydalandığı ve Hadika'ya ve müel
lifine dair bilgi vermeye özen göstermiş
t ir ( Camilerimiz, istanbul 1933; Fr. tre. E. 
Mamboury, Nos mosquees de Stamboul, 
istanbul 1934, bu baskı öncekinden biraz 
daha ayrıntılıdır) . Tahsin Öz istanbul Ca
mileri adlı iki ciltlik kitabında (Ankara 
1962-1963) Ayvansar ayi'nin eserini esas 
almış. buna bazı yeni camileri eklemiş . fa
kat matbu nüshaya dayandığından onda-

·.J1.,"S;J-J:.(..);,~~~~.. f~ ·~v~ ... ~~~~~..ı. 
•..i\.\!..:-_;,~~~e_,;S '(~~'ci~.ı\:!1).;~(~' 
·.:.~l~_p).,~.(,.... ...... ~ - ~t~.:ı\.:.:.,).o\..~l;J_,I 

ki bazı yanlışları tekrarlamaktan kurtu
lamadığı gibi yaşlılığı sebebiyle adları ge
çen yapıların son durumlarını inceleme 
imkanı olmadığı için de bazı hatalara düş
müştür. Bu hususta Eminönü Müftülü
ğü tarafından yayımlanan kitapla (Emi
nönü Cami/eri, istanbul 1987) Fatih Müf
tülüğü 'nce hazırlanan kitap (Fatih Cami
leri ve Diğer Eserleri, istanbul 1991) son 
yıllardaki duruma göre sur içindeki Emi
nönü ve Fatih camilerini resimleriyle tak
dim etmektedir. Eyüp camilerine dair N er
mi Haskan 'ın eseri (Eyüp Tarihi, istanbul 
1993 ), Galata için A. M. Schneider ve M. 
Js. Nomidis'in kitabı ile (Galata, Topogra
phische Plan mit erltinterndem Text, is
tanbul 1944, s. 28-34) Semavi Eyice'nin bu 
eserdeyer alan makalesi (bk. Galata, Türk 
Devri Eserleri, Xl ll, s. 307-313) Hadika 'yı 

tamamlar. İhsan Erzi, Hadika'yı kısmen 
sadeleştirerek Latin harfleriyle yeniden 
yayımlamaya başlamış. fakat sadece ilk 
cildini iki fasikül halinde bastırabilmiştir 
(İ stanbul 1987)_ Burada değişikyazmalar
daki bazı farkiara işaret edilmekle bera
ber bu baskı da ilmi bir yayın değildir. 
2. Mecmila-i Tevari h. Eserin bilinen 
tek nüshası müellif hattıyla olup Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Hazine, nr. 1565) . Bu yazmanın başında , 

"Sahip ve malik Hafız Hüseyin bin el-Hac 
İsmail Ayvansarayibe-mahalle-i Tok! u De
de yeniçeriyan - ı Dergah-ı all on beş sek
banlar. sene 1179" kaydından müellifin 
1765-66'da yazdığı bu nüshanın kendi 
özel kütüphanesinden çıktığı anlaşılmak
tadır. Günay Kut ile Turgut Kut'un tesbit 
ettikleri Deniz Müzesi Kütüphanesi'nde
ki (nr_ 55) ikinci nüsha ise eski bir yazma 
olmayıp Şeref Ergenekon tarafından Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki 
nüshadan 1959 yılında kopya edilmiştir. 
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Bu yazmada müstensih eserin sonuna bir 
de indeks eklemiştir. Hüseyin Ayvansar ayi. 
ölümünden pek az öncesine, 1200 (1786) 
yılına kadar topladığı notlarını derlediği 
bu eserinde düzensiz olarak tarih man
zumelerinin bazan tamamını . bazan da 
sadece son beyit veya mısralarını bir ara
ya geti rmiştir. Eserde bazı kişilerin ölü
müyle ilgili tarihlerden başka cami, çeş
me, mezar ve köprü kitabelerine de yer 
verilmiştir. Kitapta ayrıca bazı ülkeler. şe
hir, kasaba ve kalelerio fetih leri, saraylar, 
şehzadelerin doğumu , türbeler, camiie
rin tam iri, sebiller, 1 070 ( 1660) yangınına 
dair tarih manzumeleri de bulunmakta
dır. Kitap, Fahri Ç. Derin ile Vahid Çabuk 
tarafından Latin harflerine çevr ilip re
simlendirilerek yayımlanmıştır ( istan bu I 
1985) . M ecmila-i Tevôrih, yok olmuş 
pek çok eserin tarihini bildirmek suretiy
le İstanbul ile Osmanlı dönemi Türk tari
hine büyükölçüde yardımcı olmaktadır. 

3. Vefeyat. Eserin İstanbu l Üniversitesi 
{TY. 25 39 ), Süleymaniye (Esad Efendi. nr. 
1375; Uşşak!Tekkesi , nr. 365/ 1) ve İstanbul 
Arkeoloji (nr. 1107) kütüphanelerinde ol
mak üzere dört yazma nüshası bilinmek
tedir. İ stanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde kayıtlı olan bir diğer nüshası ise 
(TY, nr. 2464) bugün kayıptı r. Bu eserin de 
Fahri Ç. Derin tarafından hazırlanan yeni 
harfli bir baskısı vardır ( Ve{eyat-ı Se latin 
ve Meşahfr-i Rica/, istanbul 1978) . Vefe
yat, düzenli bir sıra lama ile önce padişah

Iarın doğum , tahta cülCıs ve ölüm t arih
lerini. arkasından da Osmanlı tarihinde 
yer alan ricalin ölümleri için söylenmiş ta
rihleri verir. Bu arada çok kısa olarak o ki
şinin biyografisine de temas eder. Padi
şahlara dair ilk bölümü takip eden ikinci 
bölümde İstanbul ve yöresinde medfun 
rica! yazılmış. bunda da topografik bir sı
ra takip edilerek "Medlne-i Hazret-i Ey
yCıb". "Yedikule'ye Varınca". "Kasaba-i Ka
sımpaşa" ve "Üsküdar" olmak üzere ölüm
ler üç ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. 

İkinci ana bölümde hayratı İstanbul'da, 
mezarı başka yerde olan rica! üzerinde 
durulur. Üçüncü bölüm ise hayratı ve me
zarı İstanbul dışında olan r icale dairdir. 

. Bir ansiklopedi niteliğ inde olan eser bazı 
kişilerin manzum uzun ölüm tarihlerini de 
vermektedir. Hadika'daki bazı yanlışlar 

burada düzeltildiğine göre eser Ayvan
sarayi'nin son kitaplarından olmalıdır. 4. 
Eş'arname-i Müstezad. Müellifin çeşit

li divanlardan derlenen anlamlı beyitlere 
birer manzum parça katmak suretiyle 
meydana getirdiği bir ant oloji olup ese
rin müellif hattıyla olan t ek yazma nüsha
sı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 'nde 
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kayıtlıdır ( nr. 5466). Derlenmesine 1181'
de (1767-68) başlanmış ve 1194'te ( 1780) 
bitirilmiştir. S. Aşık Ömer Divanı. Mü
ellif hattıyla olan nüshası Konya'da Mev
lana Müzesiyazmaları arasındadır (nr. 99). 
Aşık Ömer'in şiirlerini bir araya getiren 
Ayvansarayi'nin kendi kütüphanesi için 
hazırladığı bu nüsha 1195 (1781) tarihli
dir. Divan geniş bir önsözle birlikte Sadet
tin Nüzhet Ergun tarafından yayımlan
mıştır (Aşık Ömer: Hayatı ve Şiir/eri, is
tanbul. ts.). Eserin Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde iki nüshasının daha bulunduğu
na (Uşşaki Tekkesi, nr. 67, 69) GünayKut 
ve Turgut Kut işaret ederler. 
BİBLİYOGRAFYA : 
Ayvansarayi. Hadikatü'l-cevami', 1, 142-146; 

Sicill-i Osmani, ll, 215; Osmanlı Müelli{leri, lll, 
48-49; Babinger. GO W, s. 344-345; a.e. (Üçok), 
s. 344-345; Gün ay Kut - Turgut Kut, "Ayvansa
rayi Hiifız Hüseyin b. İsmail ve Eserleri", TD, 
XXXlll (1982). s. 402-439. r:;tJ 
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HÜSEYİN BAYKARA 
(ö. 911/1506) 

Sanatçı yönüyle tanınan 
Timurlu hükümdan 

(1470-1506). 
_j 

Muharrem 842'de (Haziran-Temmuz 
1438) Herat'ta doğdu. Hem annesi Flrü
ze Begüm hem babası Mirza Mansür ta
rafından Timur'un soyundandır. Yedi ya
şında iken kaybettiği babası, daha önce 
kardeşi Şahruh tarafından mağlüp edilip 
yetkisiz bırakıldığı için Hüseyin saltanat
tan mahrum. fakat asil aile ortamında 
dedesi Baykara'nın yanında yetişti. Bun
dan dolayı Hüseyn-i Baykara diye meşhur 
oldu. On dört yaşına girince Timurtutar'
dan Horasan'da hüküm süren Ebü'I
Kasım Babür Mirza'nın hizmetine girdi, 
onunla beraber seferlere katıldı ve devlet 
tecrübesi edindi. Hüseyin Baykara, 1454'
te Ebü'I-Kasım Babür'ün yanında katıldığı 
seferden Horasan'a dönmeyip Semerkant 
Hükümdan Ebü Said'in yanında kaldı. 
Fakat Ebü Said o sırada bazı şehzadelerin 
ayaklanmasından dolayı ondan da şüphe
lendi ve Semerkant Kalesi'nde hapsetti. 
Annesinin ricasıyla hapisten kurtulan Hü
seyin, Ebü'I-Kasım Babür'ün 1457'de ve
fatı üzerine Merv hakimi olan amcası Mu
izzüddin Sencer'in yanına gitti. Sencer 
onu kızı Hatice Bike Sultan'la evlendirdi. 
Ancak daha sonra araları bozulunca Hü
seyin Merv'i terketti; bir müddet bağım
sız hareket ederek Mazenderan ve Ha
rizm 'de bir emirlik kurmaya çalıştı. 1468 
yılında Özbek Hükümdan Ebülhayr Han'-
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Hüseyin 
Baykara'yı 

tasvir eden · 
birresim 
(Cambridge 
Harvard 
University 
Art Museurns, 
nr. 1958.59) 

dan yardım is:tedi. Fakat tam bu sırada 
Ebülhayr ölüp Özbekler arasında karışık
lık çıkınca bu yardımdan ümidini kesti. 
Daha sonra Horasan'da Timurlu Hüküm
dan Ebü Said Mirza Han'ın hakimiyetin
de bulunan topraklara h ücum eden Hüse
yin Baykara, Ebü Said'in 25 Receb 873'te 
(8 Şubat 1469) vefatı üzerine (İA, IV, 48) 
Horasan'ın o devirdeki başşehri Herat'a 
kolaylıkla hakim oldu ve adına hutbe 
okuttu (8 Ramazan 873/22 Mart 1469). An
cak Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan, 
Hüseyin Baykara'nın amcası Şahruh'un 
oğlu Baysungur'un tarunu Yadigar Mu
hammed'i Horasan'ın meşrü hükümdan 
olarak tanıdı ve onu destekleyerek Hüse
yin Baykara ile savaşa yöneltti. Yapılan sa
vaşta Hüseyin Baykara Yadigar Muham
med'i yendi. Kısa bir müddet sonra Yadi
gar Muhammed takviye kuwet alarak He
rat' ı ele geçirdi (9 Muharrem 875/8 Tem
muz 1470), ancakhakimiyeti uzun sürme
di. Altı hafta sonra Hüseyin Baykara hal
kın desteğini alarak Herat'a döndü ve Ya
digar Muhammed'i öldürttü. En büyük 
rakibi olan Uzun Hasan'ın Osmanlılar'la 
mücadele etmesi Horasan bölgesindeki 
hakimiyetini kolaylaştırdı. Bu dönemde 
Hüseyin Baykara'nın hükmettiği toprak
lar batıda Sistam ve Damegan'dan doğu
da Gazne ve Belh'e, kuzeyde Harizm'den 
güneyde Kandehar'a kadar uzanıyordu. 
Zaman zaman Belh ve Kandehar'da Ebü 
.Said oğulları ile mücadele ettiyse de bu 
durum kurduğu devletin gelişmesini faz
la etkilemedi. Ancak gerek m aiT sebepler 
gerekse oğullarının sık sık baş kaldırma
ları onu oldukça meşgul etti. Sarhoş bu
lunduğu bir sırada karısı Hatice Bike'nin 
telkinine kapılıp bir torununu öldürtme
si, oğulları Beöıüzzaman Mirza ve Muzaf
fer Hüseyin Mirza'nın isyanına yol açtı. 
Büyük oğlu Beöıüzzaman Mirza'yı Puliçe
rağ'da yaptığı savaşta yendi. Daha sonra 
kendisini bağışiayarak Belh şehrinin ida-

resini ona verdi. Hüseyin Baykara kuzey
den gelen Özbek tehlikesini önlemek için 
vaktinde tedbir alamadı. Özbek Hüküm
dan Muhammed Şeybanl Han'ın Ceyhun'u 
geçerek Merv civarında faaliyette bulun
ması üzerine Şeybani Han'a karşı sefere 
çıktı ve Herat yolundaki Baba İlahi deni
len yerde öldü (ı ı Zilhicce 9 ı I/5 Mayıs 

ı 506) . Cenazesi Herat'a getirilip daha ön
ce yapılmış olan türbeye defnedildi. Ölü
müne, "Rüy-i emniyyet ez cihan ber hast" 
mısraı tarih düşürülmüştür (Müstakimza
de, s. 659). 

Hüseyin Baykara'nın pek çok çocuğu 
olmuş, oğullarından yedisi kendisinden 
önce vefat etmiş, diğerleriyle de iyi ilişki
ler içinde olamamış, çıkardıkları isyanlar
la uğraşmak zorunda kalmıştır. Birlikte 
hükümdar ilan edilen büyük oğulları Be
öıüzzaman ile Muzaffer Hüseyin kendisin
den sonra devleti çok kısa bir müddet 
ayakta tutabildiler. Özbek Hükümdan 
Muhammed Şeybani Han onları mağlüp 
ederek Horasan'daki Timurlu hanedanına 
son verdi (19 Mayıs 1507). 

Cesur bir savaşçı olan Hüseyin Baykara 
Horasan ve civarında otuz yedi yıl parlak 
bir saltanat sürmüş, bu süre zarfında sa
nata ve sanatçılara büyük önem vermiş
tir. Şairler, ressam ve tarihçiterin de ara
larında bulunduğu pek çok ilim adamını 
himaye etmiş, Her at' ı bir kültür ve sanat 
merkezi haline getirmiştir. Onun himaye 
ettiği alimierin başında çocukluk arkada
şı. daha sonra divan beyi nişancısı ve ne
dimi olan Ali Şir Nevai ile ünlü mutasav
vıf şair Molla Abdurrahman - ı Cami ve 
Hüseyin Vaiz-i Kaşifi gelmektedir. Bun
lar bazı eserlerini Hüseyin Baykara'ya 
ithaf ettikleri gibi devlet siyasetinde de 
önemli rol oynamışlardır. Mesela Ali Şir 

Hüseyin 
Baykara'ya ait 
gümüş sikke 

(istanbul 
Arkeoloji 

Müzesi, 

Teşhir, 

nr. 2533) 


