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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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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 
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Müzesi, 

Teşhir, 

nr. 2533) 



Nevfıi, Hüseyin Baykara'nın tahta çıktığı 
sırada on iki imam adına hutbe okutması
na engel olmuştur. Cami'nin yazdığı mek
tuplardan adil olması ve çiftçilerden faz
la vergi almaması konusunda ona nasi
hat ettiği anlaşılmaktadır. Hüseyin Bay
kara'nın himaye ettiği ve sarayında bu
lundurduğu kişiler arasında iranlı şairler
den Hatifi, Ehli-i Şiri'ız'i, Asafi, Seyfi-i Bu
har!, Mir Hüseyn-i Muammayl. Yusuf Be
du. Ahi, Muhammed Salih, Hüseyin Kami, 
Hamidi, Hilall-i Çağatayi ve Benai; res
samlardan Bihzad ve Şah Muzaffer; ta
rihçi Mirhand ve Handmir; hattatlardan 
Sultan Ali Meşhedl ile Türk asıllı Mir Ali 
Herevi; musikişinaslardan Hoca Abdullah 
Murvarld, Kul Muhammed, Hüseyin Üdi, 
Şeyhi Nayi; bestekarlardan Gulam Şadi 
ve Mir Azu zikredilebilir. 

Hüseyin Baykara'nın hüküm sürdüğü 
yıllar tezhip, minyatür ve cilt sanatının 
ilerleme kaydettiği bir dönemdir. Mesela 
Her at tezhip okulu tezhip sanatının altın 
devrini teşkil etmiştir. Daha sonra Safevi 
sanatına öncülük eden bu okul Osmanlı 
tezhip sanatının gelişmesinde de etkili 
olmuştur. Hüseyin Baykara'nın himaye
sinde Ali Şir Nevai, Molla Cami, Gulam Şa
di ve daha pek çok sanatkarın çalışmaları 
sonucu musikide önemli bir yeri olan "He
rat musiki okulu" doğmuştur. 

imar faaliyetleriyle de ilgilenen Hüseyin 
Baykara, Cihanara Sarayı ile kendi adını 
taşıyan bir cami ve medrese inşa ettirdi. 
Şifaiye adı verilen tıp okulu ve hastahane 
de onun döneminde hizmete girdi. Sultan 
Hüseyin Baykara genellikle öğleye kadar 
devlet işleriyle meşgul olup öğleden son
ra sarayındaki kültür, sanat ve edebiyat 
adamlarıyla sohbetler düzenlerdi. "Hüse
yin Baykara divanı" veya "Hüseyin Bayka-
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ra meclisi" diye meşhur olan bu eğlence 
ve şiir sohbetleri pek çok Türk sarayında 
sanat, edebiyat ve şiirin himaye edilme
sine örnek teşkil etmiştir. Osmanlı edebi
yatında Hüseyin Baykara adı daha ziyade 
sazlı sözlü eğlenceleri e anılmış. pek çok şair 
kendi dönemindeki meclisleri Baykara 
meclislerine benzetmeyi adet edinmiştir. 

Hüseyin Baykara ile Ali Şir Neval, klasik 
Çağatay edebiyatında Nevai -Baykara dev
ri diye anılan bir dönem açmışlardır. Hü
seyin Baykara Hüseyni mahlasıyla Çağa

tayca ve Farsça şiirler yazmıştır. Ali Şir 
Nevai gibi Çağatay dili ve edebiyatının kla
sik seviyeye ulaşmasında önemli rol oyna
yan Hüseyin Baykara'nın bu şiirleri dev
rinde şairlerin beğenisini kazanmıştır. Ni
tekim Ali Şir N eva! Mecalisü 'n-nefais 
adlı eserinde Baykara'nın şair kişiliğini öv
müştür. Ancak bazı şiirlerinin edebi nite
lik taşımakla birlikte çoğunun sıradan ol
duğunu belirten kaynaklar da vardır {me
sela bk. Baburname Itre. Reşit Rahmeti 
Arat ı. II, 255). Hüseyin Baykara musiki ve 
hat sanatıyla da meşgul olmuş ve iran'
da divani hattını güzel yazan hattatlar 
arasında yer almıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Çağatayca ve Fars
ça şiirlerini ihtiva eden eser, Özbek şairi 
Fıtrat'ın kütüphanesinde bulunan bir nüs
ha esas alınarak ilk defa Ali Asgar Hikmet 
tarafından yayımlanmıştır {Bakü 1926). 
İsmail Hikmet Ertaylan da İstanbul'daki 
bir nüshayı 1946'da neşretmiştir. Divan 
daha sonra Muhammed Yakub Vahidl 
Cuzcani tarafından Kabil'de yayımlanmış
tır { 1346 hş./1967; yazma nüshaları için bk. 
Bil han, s. 64-65 ). Safeviler'den I. Sultan Hü
seyin'in emriyle yapılan, Hüseyin Baykara'
nın bazı şiirlerinin Farsça'ya tercümesin
den oluşan bir derleme British Museum'-
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dadır {OR. 3379) . z. Risale-i Hüseyn-i 
Baykara. Hüseyin Baykarayedi bölümden 
oluşan bu eserinde sırasıyla kendi nesebi
ni, dervişlere gösterdiği saygıyı, adalete 
düşkünlüğünü, kurduğu vakıfları, Molla 
Cami'ye gösterdiği hürmeti, şairleri hima
ye ettiğini ve Neval'nin faziletlerini anla
tır; kendini ideal bir müslüman hükümdar 
olarak tanıtmaya çalışır. Risale, 194S'te 
İsmail Hikmet Ertaylan tarafından faksi
mile olarak {eserin transkripsiyonu için bk. 
TDED, lll 119461. s. 41-47) , 19S4yılında 
Turhan Geneevi tarafından İtalyanca ter
cüme ile beraber {bk. bibl.) ve Cuzcani'
nin neşrettiği Hüseyin Baykara divanının 
sonunda yayımlanmıştır {Kabil 1346 hş./ 
1967, s. 212-226). Eserin bir nüshası istan
bul Arkeoloji Kütüphanesi'nde Ş üküma
me adıyla kayıtlıdır {nr. 257). 3. Gül ü Mül. 
Mehdi Beyani, Baykara'nın ünlü hattat 
Meşhedi tarafından 1490'da istinsah edi
len Gül ü Mül adlı risalesinin Tahran'da 
Dr. Mehdevi adlı bir şahsın özel kütüpha
nesinde bulunduğunu söyler. 

Sam Mirza Safevi'nin Hüseyin Baykara'
ya nisbet ettiği { Tuf:ıfe-i Sami, s. 12) vell
lerin hayatından bahseden Mecalisü'l
uşşak adlı eser Babür' e {Baburname, ll, 
275-276), Handmir'e göre ise{lfabibü's-si
yer, IV, 325) Kemaleddin Hüseyin Gazur
gahl'ye aittir. Bu eserin içinde yer alan kı
sa bir "Hüsrev ü Şirin" hikayesi sebebiyle 
Hüseyin Baykara da "Hüsrev ü Şirin" mes
nevisi yazan şairler arasında gösterilmiş
tir {Timurtaş, s. 33-34). 

Hüseyin Baykara, Bayezid-i Bistaml'nin 
soyundan Şemseddin Muhammed'in is
teğiyle, Belh yakınlarında bir köyde bulu
nan ve Hz. Ali'ye ait olduğu söylenen bir 
makamın üzerine türbe yaptırmış. bura
da daha sonra çarşı ve hamamlarıyla yeni 
bir köy kurulup vakıflar tahsis edilmiştir. 

Bu köy XIX. yüzyılda büyüyerek Mezarışe

rif adıyla Afganistan'ın en büyük şehirle
rinden biri haline gelmiştir. 
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HÜSEYiN BEY CAMii 
ve KÜLLİYESi 

Tekirdağ'ın inecik kasabasında 
XVI. yüzyıl başlarında yapılmış 

cami ve türbe. 
_j 

Tekirdağ-Malkarayolu üzerinde, Tekir
dağ'a 21 km. uzaklıktaki inecik kasaba
sında bulunan cami ile türbe istanbul 
yönünde uzanan yeni yolun tam kenarın

da bulunmaktadır. Eskiden ine, Eyne, Ay
na ve Aynacık olarak da anılan bu yerle
şim biriminde XV. yüzyılın sonlarında tab
haneli bir cami. türbe, hamam. kervan
saray ve taş köprü yapılmıştır. Ancak ca
mi ile tür be dışındaki bu eserleri aynı ha
yır sahibinin yaptırdığına dair kesin bilgi 
yoksa da bu ufak kasabanın erken Türk 
dönemindeki iman caminin yapımı ile 
başladığına göre hepsinin aynı vakıf sahi
bine ait olduğu düşünülebilir. 

Caminin inşa tarihini ve kurucusunu 
açık surette belirten bir kitabesi yoktur. 
Cümle kapısı üstünde bulunan boş mer
mer levhanın yerinde ewelce bir kitabe 
olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Bir süre yanındaki türbede durduktan 
sonra kasabadaki Yenicami'nin minbe
rinin altındaki göze konulan kitabe ise 
1970'li yıllarda buradan alınarak önce Te
kirdağ Müzesi'ne götürülmüş, daha son
ra yeniden İnecik'e getirilmişse de tamir 
ve i h ya sırasında nedense yerine konul
mamıştır. 1997 Nisanında hala camideki 
pencere içinde duran, kırık ve dört parça 
halinde 0,65 x 0,97 m. ölçülerindeki bu 
kitabenin iki parçası eksiktir. üç satır ha
linde güzel bir hatla yazılmış olan kitabe
nin aslında türbe kapısı üstünde olduğu , 

1940 yılında çekilen ve Aydın Yüksel tara
fından yayımlanan fotoğrafta görülmek
tedir. Ancak resim eksik kısımları belli et
meyecek derecede karanlıktır. Buna rağ
men kitabedeki 904 (1498-99) tarihi ca-
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minin yapımına esas olarak kabul edile
bilir. Belki bu ibadet yeri türbeden birkaç 
yıl önce yapılmıştır. Kitabe metninden öğ
renildiğine göre burada ll. Bayezid döne
minde (I 48 I -15 I 2) Adalia (Antalya) Mirli
vası Seyyid Hüseyin yatmaktadır. Türbe 
kapısındaki tarih de 904'tür. Seyyid Hü
seyin hakkında bilgi edinmek mümkün 
olmamıştır. Mehmed Süreyya Bey, "üme
ra-yı elviyyeden Ohri beyi olan" bir Hüse
yin Bey'den bahseder ve onun Mısır sa
vaşlarına ( 1486-149 I) Sultan Bayezid ile 
katıldığını ve bir süre sonra öldüğünü bil
dirir. Çeşitli tarihlere ait vakıf kayıtların

da da Gazi Hüseyin Bey'in adı geçer. 

Bu durum cami ve külliyenin tarihçesi
ne bir dereceye kadar ışık tutarken XVII. 
yüzyılda buradan geçen Evliya Çelebi'nin 
yazdıkları mevcut bilgileri iyice karıştır
maktadır. Ona göre, "İnecik kasabası sa
hil-i Bahr-i Rum'da bir marnur kasaba 
olup Sultan Bayezid ve Selim vüzerasın
dan ve ırk- ı tahir-i Hazret-i Ebu Bekir es
Sıddik'tan vezir Kara Piri Paşa'nın binası
dır, hala onun vakfı olup mütevellisi ha
kim-i örfidir". Kasabanın genel görüntü
süne dair açıklamaların arkasından, "Çar
şı içinde cemaat-i kesireye malik camii 
vardır" dedikten sonra buradaki Kara Piri 
Paşa Hanı'nın gayet marnur olduğunu 
söyler ve, "Bir imaret-i darü'z-ziyafesi var 
ki o da merhum Kara Piri Paşa'nın hayrat 
ve hasenatıdır" cümlesiyle buradaki va
kıfları anlatır. En sonda da inecik'in kü
çük hamamından bahseder. 


