
çevirilerden ibarettir. 4. Hediyye-yi Sal 
(istanbul 1330). Tevfik Fikret'e ithaf etti
ği bu Farsça manzumesinde İran'ın o dö
nemdeki içtimal ve siyasi durumu anla
tılmaktadır. S. Ta'lim-i Lisfın-i Ffırsi(is
tanbul 1331-1332) Dört kitaptan oluşan 
eserin birinci kitabı Farsça dil bilgisidir. 
İkinci kitap metinler ve alıştırmalar, üçün
cü kitap manzum ve mensur parçalardan 
meydana gelir. Dördüncü kitap, liselerde 
okutulmak üzere hazırlanmış muhtasar 
bir edebiyat tarihidir. 6. Kunckfıvi der 
Zerdüşt. 1918 nevruz bayramı dolayısıy
la yazılan Farsça küçük bir risaledir. Zer
düşt hakkında bilgi veren mensur bir bö
lümden sonra Zerdüştlliği öven bir kasi
de gelmektedir. 7. Seramedan-ı Sül]an 
(istanbull327/l912). Darülfünun Edebi
yat ve ilahiyat fakülteleriyle Darülmualli
mln'in edebiyat bölümlerinde okutulmak 
üzere hazırlanmış Farsça bir antolojidir. 
Müellif, Batılı araştırmacılardan yararla
narak Farsça hakkında bilgi verdikten 
sonra Hudeki'den başlayarak Hafız'a ka
dar on altı şairin biyografileriyle şiirlerin
den parçalara yer verir. a. Rubfıiyyat-ı 
Ömer Hayyfım (istanbull340/l922, Rıza 
Tevfik'le birlikte). Şarkiyatçı Edward Oran
ville Browne'a ithaf edilen bu çeviri, Hü
seyin Daniş'in Hayyam hakkında yazdığı 
kendi şiirleri dışında 11 O sayfalık uzun bir 
mukaddime ile başlar. Hüseyin Daniş bu
rada Batı ve Doğu'da yapılan araştırma
lardan büyük ölçüde faydalanmıştır. 9. 
Fransızca-Türkçe Hukuki ve Medeni 
Lugat (istanbul 1934). Hukukla ilgili bir 
kısım Fransızca terimiere bulunan Türk
çe karşılıklardan meydana gelmektedir. 
10. Münazarfıtım (istanbul 1334). Ru
bQiyyfıt-ı Ömer Hayyum dolayısıyla M. 
Fuad Köprülü ile yaptığı tartışmaları ih
tiva etmektedir. 
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HÜSEYiN DEDE 

. 0' 

Dini musiki bestekarı. 
_j 

Kaynaklarda "EyyGbl" nisbesiyle anıldı
ğı için istanbul'un Eyüp semtinde doğdu
ğu veya burada yaşadığı anlaşılan beste
karın ölüm tarihi bilinmediği gibi hayatı 
hakkında da yeterli bilgi bulunmamak
tadır. Eski kayıtlarda yer alan "Yenikapı 
Mevlevlhanesi çilekeşlerinden" ifadesi, 
onun Mevleviyye tarikatına mensup oldu
ğunu ve adı geçen mevlevlhanenin müda
vimleri arasında bulunduğunu göstermek
tedir. Sadettin Nüzhet Ergun'un XIX. yüz
yılın önemli ayin bestekarları arasında zik
rettiği sanatkarın nühüft ayin-i şerifı Yeni
kapı Mevlevlhanesi'nde sık sık okunmuş
tur. Aynı devirde yaşayan Yenikapı Mev
levlhanesi'nin kudümzenbaşısı Hafız Ali 
Efendi, Hüseyin Dede'nin bu sanat değe
ri yüksek ayininin yaygınlaşması için aynı 
makamda kendisinin bestelediği ayini 
neşretmemiştir. Zekaizade Ahmed lrsoy, 
kaynak göstermeden bu ayininin ilk defa 
1276 ( 1859) yılında Yenikapı Mevlevlhane
si'nde okunduğunu bildirir (Türk Musikisi 

Klasiklerinden Meuleui Ayinleri, X lV, 730). 
Bu bilgiler dikkate alındığında, Yılmaz Öz
tuna'nın yine kaynak zikretmeden Hüse
yin Dede'nin vefat tarihini 1740 olarak 
göstermesinin doğru olmadığı anlaşılır. 

Ayrıca Öztuna, onun bestelediği on adet 
peşrev ve saz semaisinden söz ederse de 
Türk mGsiki tarihinde başka Hüseyin de
d eler mevcut olduğuna göre bu eserle
rin bestekara ait olup olmadığı hususun

da kesin bir hükme varabiirnek için başka 
kaynakların desteğine ihtiyaç bulunduğu 
kesindir. 

HÜSEYiN EFENDi, Cinci Hoca 
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HÜSEYiN EFENDi, Ahizade 

(bk. AHizADE HÜSEYiN EFENDi). 

HÜSEYiN EFENDi, Cinci Hoca 
(ö. 1058/1648) 

Sultan İbrahim'i 
etkisi altına alarak 

devrin siyasi olaylarında 
rol oynayan padişah hocası 

ve Anadolu kazaskeri. 

--, 

_j 
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Safranbolu'da doğdu . Dedesi oranın ileri 
gelenlerinden V aiz Şeyh Karabaş İbrahim 
Efendi, babası Şeyh Mehmed Çelebi'dir. 
Kendi ifadesine göre nesli Sadreddin Ko
n evi'ye uzanan (Naima. lV, 36) Hüseyin 
Efendi ilk eğitimini babasından aldı, ay
rıca ondan sihir ve efsun la ilgili bilgiler 
edindi. Öğrenimini tamamlamak için İs
tanbul'a gitti, bir süre Süleymaniye med
reselerinden birine devam etti: burada 
Berber Siraderi Hasan Efendizade Şeyh 
Mehmed Efendi'den ders aldı. Bu arada 
çevresinde "kuwetli nefesi" ile tanındı, 
okuduğu duaların dertiiiere şifa olduğu 
haberleri yayılmaya başladı . Hocasının İz
mir kadılığına tayini üzerine açıkta kalınca 
geçimini tamamen bu işten sağlamaya 
koyuldu. Efsun ve sihir işleriyle uğraşma
sı, başta hacası olmak üzere diğer mü-
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derrisler tarafından hoş karşılanmadığın
dan geri plana itildi, hatta medreseden 
mezun olamadı . Ancak bu husustaki şöh
retinin hızla yayılıp saraya kadar ulaşma
sı hayatını değiştirdi. O sırada psikolojik 
birtakım rahatsızlıklar geçiren Sultan İb
rahim'in tedavisi için Valide Kösem Sul
tan tarafından saraya çağırıldı. Tesirli du
alar okuduğunu söyleyip padişahı manevi 
bakımdan rahatlatması şöhretinin daha 
da artmasına yol açtı. 

Padişahın büyük iltifatlarına mazhar 
olan, bu arada ikameti için hazinece Mah
mud Paşa Camii yanında dayalı döşeli bir 
saray inşa ettirilen (Muhibbl, ll, ı 22; Ev
liya Çelebi, 1, 4 72) Hüseyin Efendi, henüz 
medrese tahsilini bile tamamlamadan 
devrin şeyhülislamı Zekeriyyazacte Yahya 
Efendi'nin muhalefetine rağmen Sultan 
İbrahim 'in fermanıyla önce Sahn-ı Sernan 
(Reblülevvel 10521 Haziran 1642). ardın

dan Süleymaniye medreselerinden biri
nin müderrisliğine getirildi. Çok geçme
den de padişah hocalığına ve İstanbul 
kadılığı payesiyle Galata kadılığına tayin 
edildi. Yine padişah emriyle Anadolu 
kazaskerliğinden mazul Karaçelebizade 
Mahmud Efendi'nin kızıyla evlendikten 
ve bazı yandaşlarıyla 1644'te rakip olarak 
gördüğü Kemankeş Mustafa Paşa'yı kat
lettirdikten sonra nüfuzu daha da arttı 
ve aynı yılın mayısında Anadolu kazasker
liğine getirildi , Galata kazası da arpalık 
olarak üzerinde kaldı . 

Kısa aralıklarla dört defa Anadolu ka
zaskerliğine tayin edilen Hüseyin Efendi, 
Naima'ya göre hakkındaki bazı rüşvet ve 
suistimal dedikodularının artması, bazı 
mazul kadıların onun bu suistimalierini 
yayıp saraya kadar ulaştırmaları yüzün
den (Tarih, IV, 219 vd .) önce 17 Nisan 
1646'da kazaskerlikten alındı, ardından 
da ikametine tahsis edilen saraydan çı
karıldı ve İzmit'e sürüldü. Birkaç gün 
sonra İstanbul'a dönmesine izin verildiy
se de tekrar padişahın gazabına uğraya
rak bu defa Gelibolu'ya gönderildi. Bu 
arada Şekerpare Kadın gibi sarayda ken
disiyle iş birliği yapanlar da çeşitli yerlere 
sürülmüştür. Gelibolu'da on gün kalan 
Hüseyin Efendi Sultan İbrahim'in izniyle 
İstanbul'a döndü. Ancak bir süre sonra 
padişahın tahttan indirilip öldürülmesiy
le hamisiz kaldı. 

IV. Mehmed'in cüiGsu münasebetiyle 
kapıkulu askerlerine verilecek bahşiş için 
kendisinden 200 kese akçe talep edil
di. Kayınpederi Karaçelebizade Mahmud 
Efendi tarafından, cülfıs bahşişi için dev
lete para yardımında bulunursa kazasker 
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emeklilerine tevcih edilen arpailkiardan 
verileceğinin belirtilmesine rağmen Hü
seyin Efendi parası olmadığını öne süre
rek istenen meblağı ödemeye yanaşma
dı. Fakat durumunun kötüye gittiğini an
layan kethüdası Hacı N urullah'ın uyarısıy
la ayarı düşük, eksik ve silik paratarla kı
rık altınlardan ayırıp bir miktar vermeye 
razı olduysa da o sırada veziriazamın em
riyle Çavuşbaşı Abdülfettah Ağa ve adam
larının evini basması üzerine paniğe ka
pıldı ve dama çıktı, beş altı metre yük
seklikten atlayarak komşusunun evine 
sığındı. Ancak burada gizlendiği yerden 
çıkarılarak feci şekilde dövüldü ve sad
razarnın huzuruna getirildi. Sofu Meh
med Paşa tarafından kendisinden tekrar 
istenen 200 kese akçeyi vermek isteme
yince kethüdasıyla birlikte Paşakapısı'n

da hapsedildL Bu arada veziriazama, ken
disini yeni padişaha hoca yaparlarsa 1 00 
kese akçe verebileceğini bildirdiyse de bu 
teklifi kabul edilmedi. Evinde yapılan ara
ınada 200 kese kuruştan başka denkler, 
bohçalar ve sandıklar dolusu altın ve mü
cevheratı ile elliden fazla sarnur kürkünün 
olduğu görüldü. Bunlar Paşakapısı'na ta
şındı ve Hüseyin Efendi'nin gözü önünde 
müsadere edildi. Bu arada bazı hayır ku
rumlarına vakıf diye kendisine temlik et
tirdiği tarla ve köyterin mülknameleri elin
den alınarak üzerinde sadece zeamet ve 
tirnarlar bırakıldı. öte yandan kazasker
likleri zamanında yazdığı rfıznameler ge
tirtilerek yaptığı müderrislik ve kadılık 
tevcihleri sayılan Hüseyin Efendi'nin ge
rek bunlardan gerekse rica ile yaptırdığı 
tayinlerden ve bu arada padişahtan aldı
ğı hediyelerle paralar hesaplandı. mfıtat 
giderleri düşüldükten sonra nakdi varlı
ğının 3000 keseden fazla olduğu anlaşı l 

dı. Cellat Kara Ali tarafından mahpus tu
tulduğu yerde işkence ve ölümle tehdit 
edilerek paralarının bulunduğu yerler söy
lettirildi. Gerçekten on iki güğüm çil ak
çesiyle eski ve yeni meskfıkattan 70.000 
kuruşunun bulunduğu görüldü. IV. Meh
med'in cülfıs bahşişi için dağıtılan bu pa
ralar bir süre halk arasında ~Cinci akçesi" 
adıyla dolaştı. Ancak ayarı halis olduğun
dan bu paralar gerek bazı sarraflar tara
fından gerekse yeni padişah adına tekrar 
darp edilmek üzere hazinece toplattırıldı 
ve kısa sürede yok edildi. Hüseyin Efen
di'nin sadece altın ve gümüş kap kaca
ğının değeri 200 kese akçe civarındaydı. 
Bunlar ve kıymetli mefruşat da müsade
re ediidiyse de öteki ev eşyalarına ve mal
Iarına dokunulmadı. Ayrıca Süleymaniye 
vakfından haksız yere kendisi için günde 
soo. kethüdası için de 200 akçe olarak al-

dığı paralar ilk günden itibaren hesapla
narak 1 5.000 kuruşa varan bu meblağ il
gili vakfa iade edildi. Hüseyin Efendi'nin 
kayınpederinden kızının mihr-i müecce
linin miktarını soran veziriazam 1 000 al
tın olan bu meblağı da ona gönderdi. 

Bir süre daha mahpus tutulan Hüseyin 
Efendi, muhtemelen manevi gücünden 
çekinildiği için Habeş eyaJetine bağlı İb
rim sancak beyliğine tayin edildi. Ancak 
yolda Mihaliç'e (Karacabey) vanldığı sırada 
müptela olduğu nikris hastalığının şid
detlenınesi üzerine orada kalmasına mü
saade edildi. Bir süre sonra hamisi olan 
Kırım hanının aracılığı ile İstanbul'a dön
mesine izin verildiyse de gerek kendisinin 
her gördüğüne mal ve paralarının gasbe
dildiğini, padişaha onda birinin verilme
diğini söylemesi, gerekse adamlarının o 
sıralarda Sultan İbrahim'in kanını dava 
amacıyla çıkan ve Sultan Ahmed Camii 
Vak'ası adıyla anılan sipahi ayaklanması
na katılarak efendilerinin mallarının hak
sız yere alındığı yolunda ileri geri konuş
maları sarayda rahatsızlığa sebep oldu. 
Bunun üzerine Şewal1058'de (Ekim-Ka
sım 1648) Limnili Hüseyin Çavuş tarafın
dan öldürüldü. 

Asıl adından çok kaynaklarda Cinci Ho
ca lakabıyla anılan, çağdaşları Evliya Çe
lebi ve Mehmed Halife tarafından cahil, 
Karaçelebizade Abdülaziz tarafından ise 
"Sultan İbrahim'e duhfıl ve ervah-ı habi
se gibi hulfıl eden" biri olarak nitelenen 
Hüseyin Efendi (Seyahatname, I, 274; Ta
rih-i Gılmanf, s. 45; Zeyl·i Ravzatü '1-eb
rar, s. 20), sarayda Sultan İbrahim'in göz
delerinden Şekerpare Kadın ve Silahdar 
Yusuf Ağa (Paşa) ile iş birliği ederek padi
şah üzerindeki derin nüfuzu sayesinde 
devri n siyasi olayiarına karışmış. azil ve 
tayinlerde etkili olmuş, bu arada Girit'e 
sefer yapılmasında rol oynamış. Sadra
zam Kemankeş Mustafa Paşa ile Şeyhü
lislam Zekeriyyazacte Yahya Efendi'nin du
rumlarını sarsmış, kısa sürede başta Mus
tafa Paşa olmak üzere sevmediği veya 
kendisine muhalif bulduğu devlet adam
larının ortadan kaldırılmasında rol oyne~
mıştır. Devrin kaynaklarından anlaşıldı

ğına göre en büyük amacı daha çok ka
zanmak, mal ve mülk edinmek olan Cin
ci Hüseyin Efendi, kayınpederi Karaçele
bizade Mahmud Efendi'nin de himayesiy
le kazaskerlikleri zamanında uhdesindeki 
ilmiye kadrolarını rüşvetle ve adeta açık 
arttırma ile satarak sağladığı haksız ge
lirlerle kısa sürede çok zenginleşmiş ve 
aynı zamanda sarayda iktidar mücadele
lerinin otorite boşluğu sebebiyle çok art
tığı çalkanbil dönemin tipik bir siması ola-



rak tarihteki yerini almıştır. Safranbolu'
da XVII. yüzyıla ait Cinci Ham'nın Cinci Ho
ca tarafından yaptırılm ış olması kuwet
le muhtemeldir (DİA, VIII. I 5) . 
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HÜSEYiN EFENDi, Cozo 
(1912-1982) 

L Boşnak asıllı alim ve fikir adamı. _j 

3 Temmuz 1912'de Gorajde'nin (Goraz
de, Bosna-Hersek) llovaca beldesine bağlı 
Bare köyünde doğdu. İlk öğrenimini bu
rada tamamladıktan sonra 1923'te Fo
ça'daki Mehmed Paşa (Kukavica) Medre
sesi'ne kaydoldu. 1925-1926 öğretim yı
lında Saraybosna'daki Merhemiç Medre
sesi'ne geçti. Bu arada Saraybosna'da At
meydanı Medresesi'ne de kaydını yaptırıp 
buradan da 1928'de mezun oldu. Aynı yıl 
Saraybosna'daki Kadılık Yüksek Okulu'n
da öğrenime başladı ve bu okulu 1933'te 
tamamladı . Kısa bir süre Saraybosna'da 
din dersi öğretmenliği yaptıktan sonra 
(ı 933- ı 934) Vakıflar Müdürlüğü tarafın-

dan Ezher Üniversitesi'ne gönderildi. 
Burada Külliyetü'ş-şerla'dan mezun oldu 
(ı 939). 1940'ta döndüğü Saraybosna'da 
Okruzna Medresesi'nde Arapça öğretme
ni olarak çalıştı. Bir yıl sonra Yugoslavya 
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki re1sü'l-ule
ma makamında dini eğitim sorumlusu 
görevine tayin edildi. 

ll. Dünya Savaşı sırasında Arapça hoca
lığı yapan Hüseyin Efendi bir süre Berlin 
yakınlarındaki Guben kasabasına gönde
rildi. Oradaki Alman ordusuna bağlı Han
car Bölüğü'nde tertiplenen altı aylık dini 
kursa hoca olarak katıl dı. Bu görevi yü
zünden ll . Dünya Savaşı'ndan hemen son
ra kurulan Yugoslavya'nın komünist ikti
darı tarafından 194S'te tutuklanıp beş 
yıla mahkum edildi. 19SO'de serbest bı

rakıldıktan sonra devlet haini sıfatıyla ila
hiyatçı mesleğinden uzaklaştırıldı. Saray
bosna'daki deri fabrikasında ve 1953'te 
Saraybosna Karayolları Müdürlüğü'nde 
memur, 1955-1960 yılları arasında bir 
şirkette muhasebeci olarak çalıştı. An
cak 1960'ta komünist iktidarı tarafından 
kendisine dönemin Yugoslavya Diyanet İş
leri Başkanlığı'nda çalışma izni verildi. Bu 
tarihten itibaren vefatma kadar Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nda Dini Eğitim müdür
lüğü görevini üstlendi. 

1964-1979 yılları arasında Bosna- Her
sek İlm iyye Meclisi 'nin (Udruzenje llmüje 
Bosne i Hercegovine) başkanlıkgörevini yü
rüttü. Bu kurumun çıkardığı Takvim adlı 
yıllığın uzun bir süre başyazar ve sorumlu 
yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Saraybos
na'da çıkarılan Preporod adlı İslami der
ginin 1970-1972 yılları arasında başyaza
rı ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü, 1976-
1978 yıllarında da sadece sorumlu yazı 
işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Bu sı
rada Bosna -Hersek tarihi ve kültürüyle 
ilgili kitapların Preporod Kütüphanesi 
kurumu tarafından yayım lanmasında 

önemli katkıları oldu. 1966'dan itiba
ren Saraybosna'da "Gençler Tribünü" 
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adıyla konferanslar düzenleyip gençlerin 
dini eğitimine yardımcı oldu ve ll. Dünya 
Savaşı'ndan sonraki Yugoslavya komünist 
iktidarı döneminde ilk olarak 1977'de Sa
raybosna'da kurulan Saraybosna ilahiyat 
Fakültesi 'nin ( Islamski Teoloski Fakultet u 
Sara jevu ı ıTFJ) kurucuları ve hocaları ara
sında yer aldı. Ayrıca Saraybosna'daki Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi'nde tefsir, akaid, 
hadis ve fıkıh hocalığı yapan Hüseyin 
Efendi 30 Mayıs 1982'de Saraybosna'da 
vefat etti. 

Bosna-Hersek'in XX. yüzyıldaki en ta
nınmış alim, araştırmacı ve fikir adamla
rından biri olan Hüseyin Efendi, "Husein 
Bozo. H. D .• Ebu'I-Dzim" imzalarıyla ya da 
imzasız yayımladığı yüzlerce makalesiy
le ilim ve düşünce alanındaki çalışmalara 
katkıda bulunmuş ve çok defa kendi icti
hadına bağlı kalarak çeşitli görüşler ileri 
sürmüştür. Dini, kültürel ve sosyal konu
ların yorumlanmasında özellikle Kahire'
de etkilendiği ei-Menar ekolünün Yugos
lavya'daki bir temsilcisi olarak görülen 
Hüseyin Efendi Cemaleddln-i Efganl, Mu
hammed Abduh ve M. Reşld Rıza'dan 
başka Muhammed Mustafa Meragi, Mu
hammed İkbal ve Mahmud Şeltut gibi 
son dönem islam alimlerinin etkisinde ka
lıp bunların görüşlerini yaymaya çalışmış
tır. Ancak bu görüşleri ve Kur'an ayetle
riyle ilgili çağdaş yorumları yüzünden ule
ma arasında çeşitli tenkitlere maruz kal
mıştır. Özellikle Glasnik VIS dergisinde
ki "Pitanje Citalaca i Nasi Odgovori" (Oku
yucu soruları ve cevaplarım ız) gibi yıllarca sü
ren seri makaleleriyle (XXXVI/1-2 ı 19731. s. 
45-55; XXX.Vll/1 -2 ı 19741. s. 37-48; XXXVII/ 

5-6 ı ı 974 ı. S. 238-25 ı ) haşr-ı ruhani ve Hz. 
isa'nın nüzOiü gibi konular ve "Prüevod 
Kur' ana sa Komentarom" (Kur'an·ın tefsirli 
tercümesi) adlı seri makalelerinin birinde 
(XXXVII/I 1- 12 ı 197 4 ı, s. 461-464) Al-i İ m
ran suresinin 11 o -1 1 s. ayet leri hakkın
daki yorumları yüzünden Makedonya ule
masından Kemal Efendi ile (Kemal Aruçi) 
arası açılmış ve çeşitli tartışmalara se
bep olmuştur (Aruçi, Glasnik Mecmuası 
Müdüriyet-iAliyyesine, s. 1-20; a.mlf.,Bir 
Ayet-i Kerimenin Glasnik Dergisinde Ya
zılmış indi ve Hakikate Tercüman Olma
yan Bir Te{siri Münasebetiyle Bir Cevap, 
s. 1-36). Bu tür meselelerle ilgili görüşleri 

dolayısıyla Hüseyin Efendi'nin o dönem
deki Bosna- Hersek Diyanet İşleri başkanı 
Ahmed İsmailoviç ile de arasının açıldığı 
bilinmektedir. 

Eserler i. Hüseyin Efendi'nin kaleme al
dığı 300'e yakın makalenin büyük bir kıs
mı Glasnik VIS, Preporod, Novi Behar, 
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