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Takvim, El-Hidaje, lslamska Misao ve 
Zbornik Radova Islamskog Teoloskog 
Fakulteta u Sarajevu gibi dergi ve yıl
lıklarda yayımlanmıştır. Bunlardan başka 
Hrvat ve Savjest i Sloboda, Kahire'deki 
Şavtü'l-İslam ve es-Siyasetü'l-üsbu'iy
ye ve Küveyt'teki el- 'Ara bi gibi dergi
lerde de makaleleri neşredilmiştir (Ka ri C, 
Glasnik VIS, XLV/3 119821. s. 259-268; FajiC, 
s. 56-61) Onun müstakil kitap halindeya
yımlanan başlıca eserleri şunlardır: 1. Is
lam u Vremenu (Sarajevo 1976). Müelli
fin Glasnik VIS dergisinde neşrettiği ba
zı makalelerinden oluşan eserde Kur'an 
ve Sünnet'in çağdaş yorumları, ictihad 
kapısının yeniden açılması , İslam'da ka
dın ve diğer bazı aktüel konular işlenmiş
tir. 2. Telsir I : Skripta za Prvu God. Stu
dija (Sarajevo 1982). Bu eserle Telsir II: 
Skripta za Drugu God. Studija (Saraje
vo 1982) ve Telsir IV: Skripta za IV God. 
Studija (Sarajevo 1982, 1984). Saraybos
na ilahiyat Fakültesi'nin birinci, ikinci ve 
dördüncü sınıfları için yazılan tefsir dersi 
notları olup fotokopi yoluyla çoğaltılmış
tır. 3. Fetve-Pitanja i Odgovori (Novi 
Pazar 1996). Mehmed Becovic ve Dzemo 
Mujovic tarafından derlenip neşredilen 
eser. müellifin Glasnik VIS ( 1965, nr. 3-
4; 1977, nr. 6-1979, nr. 1, 2) ve Preporod 
(1978, nr. 194-199-1979, nr. 202-221) der
gilerinde yayımlanan okuyucu sorularına 
verdiği cevapları ihtiva etmektedir. Eser
de çeşitli konularda 714 soru ve cevap der
lenmiştir. 4. Fetve u Vremenu (Srebre
nik 1996). Hüseyin Efendi'nin çeşitli konu
lara dair fetvalarını içermektedir. S. Pri
jevod Kur'ana sa Komentarom (Sara
jevo 1966- 1967). Kur'an-ı Kerim'in ilk üç 
cüzünün Boşnakça tercüme ve tefsiridir. 
Dördüncü cüz de baskıya hazırlanmış, an
cak henüz neşredilememiştir. üç cüzde
ki ayetlerin tercümesi aralarında Abdur
rahman Hukic'in de bulunduğu birkaç kişi 
tarafından yapılmış, tefsir kısmı ise Hü
seyin Efendi tarafından kaleme alınmış
tır. Ancak o dönemde yazılarının kendi 
adıyla neşrinin siyasi açıdan sakinealı ol
ması sebebiyle (Neimarlija, 111982 ı. s. 
230) eserde Hüseyin Cozo adı görülme
mektedir. Kitapta ayetlerin orüinal met
ni bulunmayıp yalnız Boşnakça tercüme
si kaydedilmiş , klasik tefsir kitaplarında 
görülen ayrıntılar zikredilmeden çağdaş 
yorumlara yer verilmeye özen gösteril
miştir. Kur'an-ı Kerim'in tamamının Boş
nakça'ya çevrilmesi niyetiyle başlatılan bu 
projeye Hüseyin Efendi'nin vefatı yüzün
den devam edilememiştir. 

Hüseyin Efendi, Ezher Üniversitesi'nin 
ilk sınıflarında iken Gazzali'nin Eyyühe 'l-
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veled (Sarajevo 1943, 1978) ve Ahmed 
Muhammed Şakir'in Eva'ilü 'ş-şühuri'l
'Arabiyye (Sarajevo 1941) adl ı eserini 
Boşnakça'ya tercüme etmiştir. 
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İstanköy adasında doğdu . Babasının adı 
Cafer'dir. Kaleme aldığı bazı eserlerde 
künyesini Hüseyin b. Ca'fer İstanköyi eş
şehir be-Hezarfen şeklinde verir. İstan
köy'de başladığı eğitimini genç yaşta git
tiği İstanbul'da tamamladığı anlaşılan 
Hüseyin Efendi sarayda bulunduğu es
nada IV. Mehmed'e tarih hocalığı yaptı; 
bir süre de Divan-ı Hümayun tercümanı 
Ali Ufkl Bey'in yanında görev aldı . Bu sı
rada devlet adamlarının dikkatini çekti, 
Veziriazam Fazı! Ahmed Paşa'nın himaye
sine girdi ve onunla birlikte Girit seferine 

katıldı. O sıralarda muhtemelen defter 
eminliği görevinde bulunuyordu. Daha 
sonra ilme olan merakı sebebiyle devlet 
hizmetinden ayrılıp hayatını özel dersler 
vererek sürdürdü; kendisini okumaya, öğ
renmeye, araştırmaya ve kitap telifine 
verdi. Bildiği Grekçe ve Latince sayesinde 
Batı kaynaklarıyla da ilgilendi. Bu kaynak
lardan faydalanarak Grek, Roma ve Bi
zans tarihlerine dair çalışmalar yaptı. Bu 
arada İstanbul'a gelen Comte de Marsigli, 
Demetrius Cantemir. Fr. Petis de la Croix 
ve Antoine Galland gibi şarkiyatçılarla ta
nıştı. Bunlardan, XIV. Louis tarafından 
1670'te elçi olarak gönderilen Charles 
Marie Français de Naintel'in yanında ge
len, İstanbul'da ilmi incelemelerde bulun
makla görevli Antoine Gallandlournal'in
de Hüseyin Efendi'den zeki, bilgili , iyi ye
tişmiş ve Fransızca'yı öğrenerek Fransa'
yı görmek isteyen bir kimse olarak bah
setmektedir (1 . 239). Bu dostluk vesilesiy
le Hüseyin Efendi birçok defa Fransa se
farethanesine yemeğe çağırılmış, bu da
vetleri n birinde Tenkihu 't-tevarih adlı 
eserinin bir nüshasını Fransız elçisine he
diye etmiştir. Hezarfen Hüseyin Efendi'
nin öteki devlet elçileriyle de dostluk mü
nasebetlerinde bulunduğu ve zengin kü
tüphanesini onların istifadesine açtığı an
laşılmaktadır. Nakşibendiyye tarikatına 

mensup olan Hüseyin Efendi bir rivayete 
göre 1089'da (1678) (OsmanlıMüellifleri, 
lll . 244). fakat daha sağlam bir rivayete 
göre 11 03'te ( 1691) vefat etmiştir ( Ba
binger. s. 251 ). 

Eserleri. Bildiği diller sayesinde Kiitib 
Çelebi'den sonra Batı kaynaklarından fay
dalanan ikinci Osmanlı müellifi olan He
zarfen Hüseyin Efendi şu eserleri kaleme 
almıştır: 1. Telhisü'l-beyan ti kavanini 
Ali Osman. Osmanlı teşkilat tarihiyle il
gili bu eserini Kazasker Vişnezade İzzeti 
Mehmed Efendi'nin tavsiyesi üzerine ka
leme almıştır. On üç bölümden (bab) olu
şan eserde Osmanlı Devleti'nin ortaya çı
kışı. İstanbul şehrinin kuruluşu ve tarihi 
yapıları. saray görevlileri. Divan-ı Hüma
yun toplantıları , hazine gelir ve giderleri. 
taşra teşkilatı ve başta beylerbeyi ile san
cak beyi olmak üzere taşra görevlileri. ye
n içeriler ve öteki kapıkulu ocakları , Ter
sane-i Amire ve görevlileri. Kırım hanları . 
sefere çıkma tören leri. u lema ile ilgili ni
zamlar, narh, maden. tuzla ile ilgili me
seleler, saray düğünleri . bu vesile ile veri
len ziyafetler hakkında geniş bilgi bulun
maktadır. Telhisü'l-beyan'ın başlıca kay
nakları Lutfi Paşa'nın Asalname'si. Ayn 
Ali Efendi'nin Kavanin-i Al-i Osman'ı 
ve Katib Çelebi'nin Düstılrü'l-amel'idir. 



Eyyubi Efendi Kanunnamesi ile de bü
yük paralellik içinde olan eserin bazı kı
sımları ya bundan veya ortak bir kaynak
tan faydalanılarak yazılmış olmalıdır. Bu 
eserinde Hüseyin Efendi devlette baş 
gösteren nizamsızlık ve çöküntüden de 
bahsetmekte ve çözümler önermektedir. 
Ancak devrine göre az da olsa Batı dünya
sından haberdar olan Hüseyin Efendi çağ
daş ıslahatçılardan pek farklı düşünme
mekte, ideal devir olarak Yavuz Sultan Se
lim dönemini göstermekte. fakat devle
tin eski gücüne erişmesi hususunda pek 
ümitli görünmemektedir. Telhisü'l-be
yan'ın Türkiye dışında dört yazma nüsha
sı bulunmaktadır (Venedik, San Marco, nr. 

9 ı; Bibliotheque Nationale, Ancien Fonds, 
nr. 40; Leningrad, Orient ınstitut . nr. 357). 
Eserin 1 700'lü yılların başlarında Anto
ine Galland tarafından Latin harfleriyle 
yazılmış, oku n ması güç bir nüshası Bibli
otheque Nationale'dedir (Suppl. Turc, nr. 
694). Telhisü'l-beyan G. B. Donada tara
fından 1688'de italyanca'ya, Petis de la 
Croix tarafından 1695'te Fransızca'ya, yi
ne XVII. yüzyılda kısmen Almanca'ya ter
cüme edilmiştir(Babinger, s. 254). Sevim 
İlgürel eseri Latin harfleriyle yayımlamış
tır (Ankara ı 998). 2. Tenkihu't-teviirihi'l
mülCık. Muhtasar bir umumi tarihtir. 
Müellif bir giriş, dokuz bölüm ve iki hati
meden oluşan eserini IV. Mehmed'e tarih 
hacalı ğı yaptığı sırada hazırlamıştır. Ese
rinin Grek, Roma ve Bizans tarihleriyle 
ilgili kısımlarını Grekçe ve Latince kay
naklardan faydalanarak kaleme alan Hü
seyin Efendi, bu hususta Divan-ı Hüma
yun baştercümanı Panayot Efendi ile ikin
ci tercüman Ali Ufki Bey'den yardım gör
müştür. islam ve Türk devletleriyle ilgili 
bölümleri ise Mirhand'ın Ravzatü'ş-şa
ta, Cenabi Mustafa Efendi'nin el-):\yle
mü'z-za.l]ir, Ali Mustafa'nın Künhü'l
ahbiir ile Fusulü 'I-hal ve '1-akd ve Kati b 
Çelebi'nin Cihannüma adlı eserlerinden 
istifade ederek yazmıştır. Eserde sırasıy
la ir an tarihi, Sasaniler, Batlamyuslar, Hz. 
Muhammed, ilk halifeler, Emevller, Abba
siler, Fatımiler, Osmanlılar, Roma impa
ratorluğu'nun kuruluşu ve bazı ünlü Yu
nan filozofları, istanbul ve Bizans impa
ratorları, Çemberlitaş ve Dikilitaş, Cene
vizliler'in Galata'yı ele geçirmesi, Çin, Ma
çin, Hıtay ve H aten, Çin ve Hint denizle
rindeki bazı adalar, buralarda yaşayan 
insanların kanunları, dinleri, ilim, ahlak, 
örf ve adetleriyle Amerika'nın keşfi hak
kında bilgi verilmiş, birinci hatimede en
lem ve boylamtarla fersah ve mil üzerin
de durulmuş. ikinci hatimede ise müellif 
cemiyet ve devlet hayatıyla ilgili görüşle-
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rini açıklamıştır. Hüseyin Efendi'nin bu 
hususta İbn Haldün'un "tavırlar nazari
yesi"ni benimsediği anlaşılmaktadır. Ese
rin Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüp
hanelerde pek çokyazma nüshası bulun
maktadır (TCYK, s. 3 ı -35 ; Karatay, ı, 267-
268; Babinger. s. 253). British Museum'
de kayıtlı nüshanın (nr. Or. ı 2965) müellif 
hattıyla yazılmış nüsha olması kuwetle 
muhtemeldir (Yurdayd ı n, s. ı 37). Babin
ger, Tenkihu't-tevarih'in Danişmendli
ler'e dair dördüncü bölümünün Andreas 
David M ordtınann tarafından kısmen Al
manca'ya. eski Yunan ve Roma'ya dair bö
lümlerinin ise H. F. von Diez tarafından 
yine kısmen Almanca'ya çevrildiğini kay
detmektedir. Tenkihu 't-tevarih, Osman
h tarih yazıcılığında geleneksel kronolo
jik tarihçilikten ayrılarak bir bakıma siste
matik karakterde yazılmış bir eser olarak 
dikkati çeker. 3. Enisü'l-fırifin ve mürşi

dü's-salikin. Kısa anekdotlarla verilen si
yasete ve ahlaka dair kuralların toplandı
ğı bir eser olup 1 090'da (1679) telif edil
miştir. Enisü'l-ariiin'in bir nüshası Vati
kan Kütüphanesi'nde, bir başka nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Düğümlü Baba, nr. 227). 4. Camiu'l-hi
kiiyat. Otuz sekiz hikayeyi ihtiva eden 
eserin bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndedir ( Koğuşlar, nr. 9 ı 9). 
S. Mehasinü'l-keliim ve'l-hikem ii şer
hi ismillahi'l-a'zam. Tasawufa dair bir 
eser olup müellif burada kendisinin Nak
şibendiyye tarikatına mensup olduğunu 
belirtmiştir (Osmanlı Müellifleri, lll, 244). 
6. Risale-i Hikemiyye. Sursalı Mehmed 
Tahir müellif hattıyla yazılmış nüshası
nın kendi kütüphanesinde bulunduğunu 
belirtmektedir (a.g.e., lll, 245). 7. Şer
hu '1-Lem 'ati'n-nuraniyye fi'l-evradi'r
rabbiiniyye (a.g.e., Ili . 244) . 8. Tuhte-

tü'l-eribi'n-natia li'r-ruhani ve't-tabib 
(Nuruosmaniye Ktp., nr. 3466). 9. Lisa
nü '1-etıbbii ii lugati'l-edviye. Bir tıp lu
gatı olan eser iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci kısım Arapça'dan Türkçe'ye. ikin
ci kısım Türkçe'den Arapça'ya tıp terim
lerini ihtiva etmektedir. Hastalıkların, 
mizaçların, bünyeterin kısaca tariflerinin 
yapıldığı eserde ünlü Arap, Acem ve Rum 
hekimlerinin tavsiye ettikleri ilaçlardan 
da bahsedilm iştir. Eserin bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (ŞehidAii 
Paşa, nr. 2086/ı ). Bazı kaynaklarda ayrı bir 
sözlük gibi gösterilen Fihrisü'l-ervi'zm'ın 
(a.g.e., a.y.) Lisanü'l-etıbbii ile aynı eser 
olduğu anlaşılmaktadır (Adıvar, s. ı 4 ı). 
Bu eserin bir nüshası da Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Hamidiye, nr. 
ıo4ı/ı4) . 10. Terceme-i Lugat-ı Hindi. 
Hüseyin Efendi'nin Özbek elçisi Feyzullah 
Efendi'nin yardımıyla meydana getirdiği, 
Hintçe kelimelerin Farsça ve Türkçe kar
şılıklarından oluşmuş bir sözlüktür (Os
manlı Müellifleri, lll, 244). 11. Telhisü'l
beyan ii tahlisi'l-büldan. Müellifin ha
yatının sonlarına doğru kaleme aldığı, is
lam devletlerinden ve ünlü hükümdarlar
dan bahseden otuz iki fasıl halinde bir 

. eseridir. Herkesin kolayca aniayabilmesi 
için eserin seciden, Arapça. Farsça ibare
lerden uzak sade bir dille kaleme alındığı 
özellikle belirtilmektedir. Bir nü~hası is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda 
bulunmaktadır (nr. K. ı85). 

Bunların dışında Hüseyin Efendi'nin 
Terceme-i Müfredat-ı İbn Baytar adlı 
eserinden de söz edilmekte (Adı var, s. 14 ı) 
ve müellifin ayrıca Katib Çelebi'nin Tak
vimü't-tevarih'ine bir zeyil yazdığı belir
tilmektedir. Bunun bir nüshası Köprülü 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. ıo64). Os-
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manlı Müellifleri'nde Muhtasar Ta
rih-i Umumi, Tarih-i Devlet-i Rumiyye 
adıyla kaydedilen (III, 244) ve bilinen tek 
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde bulunan eser (TY, nr. 264 I). aslında 

Tenkihu't-tevarih'in bazı kısımlarının bi
raz değiştirilmiş şeklinden ibaret oldu
ğundan bir kısım tarihçiler bunu ayrı bir 
eser sayınamaktadır (Anhegger. X 11 9531. 
s. 365). 
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HÜSEYiN EFENDi, Kefevi 

(bk. KEFEVİ HÜSEYiN EFENDi). 
_j 

r HÜSEYİN FAHREDDiN DEDE l 
(1854-1911) 

L 

Mevlevi şeyhi, şair, bestekar 
ve ney virtüozu. 

_j 

1 O Muharrem 1271'de (3 Ekim 1854) 
Beşiktaş Mevlevlhanesi'nde doğdu. Baba
sı mevlevlhanenin şeyhi Hasan Nazif De
de, annesi Zübeyde Hawa Hanım'dır. 10 
Muharrem'de ve hüseynl ayin-i şerifinin 
icra edildiği bir mukabele esnasında doğ
duğu için kendisine Hüseyin adı verildL 
Henüz üç yaşında iken Mehmed Said 
Hemdem Çelebi tarafından teberrüken 
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sikke tekbirlendi, babasından da icazet
name aldı. Beşiktaş Rüşdiyesi'ni bitirdik
ten sonra Dihlevl İskender Efendi'den 
Farsça ve Fransızca, Belhli Abdülfettah 
Efendi'den Farsça. Manisalı Hüseyin Hil
mi Efendi ile Yenikapı Mevlevlhanesi şey
hi OsmanSelahaddin Dede'den Arapça. 
eniştesi Yenişehirli Avni Bey'den tasawuf 
ve edebiyat dersleri olan Hüseyin Fahred
din devlet adamı ve şair Abdurrahman 
Sami Paşa'dan mesnevi okudu. 

Babasının 16 Şevval 1278 (16 Nisan 
1862) tarihinde vefatı üzerine. Karahi
sar Mevlevlhanesi şeyhi Kemaleddin Dede 
ve Mısır Darülmevlevlsi şeyhi Azmi Dede 
tarafından icazeti yenilendikten sonra 
Konya'da çelebilik makamında bulunan 
Sadreddin Çelebi şeyhlik destan vererek 
kendisini Beşiktaş Mevlevlhanesi meşiha
tına tayin etti. Ancak yaşının küçük olma
sı sebebiyle meşihat görevi vekaleten aş
çıbaşı Hacı Raşid Dede tarafından sürdü
rüldü. Mevlevlhanenin bulunduğu yere 
Sultan Abdülaziz'in Çırağan Sahilsarayı'
nı yaptırması üzerine 1 Zilkade 1284'te 
(25 Şubat 1868) Beşiktaş Mevlevlhanesi 
geçici olarak Fındıklı 'da Karacehennem 
İbrahim Paşa Konağı'na nakledildL 27 
Şewal1286'da (29 Ocak 1870) Maçka'da 
yeni yapılan mevlevlhane hizmete açılın
ca Hüseyin Fahreddin Dede fiilen meşihat 
görevine başlayarak icra edilen ilk ayin-i 
şerifi idare etti. Bir müddet sonra yerine 
askeri kışla yapılmak istenmesi üzerine 
mevlevlhane 30 Zilhicce 1291'de (7 Şubat 
1875) Haliç'in Bahariye sahilinde Hatab 
Emini Mustafa ve Hüseyin efendilerinya
lılarına taşındı. 1872 yılında hacası Osman 
Selahaddin Dede'nin kızı Fatma Aliye ile 
evlenen Hüseyin Fahreddin Dede, yeni ya
pılan Bahariye Mevlevlhanesi'nin açıldığı 
1 8 Reblülewel 1294 (2 Nisan 1877) tari
hinden itibaren otuz dört yıl m eşihat gö
revini sürdürdü ve 21 Ramazan 1329'da 
( 15 Eylül 1911) kaleradan vefat etti. Eyüp 
Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazın-

Hüseyin 
Fahreddin 

D ed e 

dan sonra Bahariye Mevlevlhanesi'nde 
babasının kabrinin sağ tarafına defnedil
di. Yerine meşihata getirilen oğlu Hasan 
Nazif Dede ölümüne kadar ( 1916) bu gö
revi sürdürdü. Hüseyin Fahreddin Dede'
nin mezarı mevlevlhanenin 1960'larda 
yıkılmasının ardından Eyüp-Silahtarağa 
caddesi kenarında yeni yapılan aile kab
ristanına nakledilmiştir. 

Ehl-i beyt'e muhabbet Hüseyin Fahred
din Dede'nin tasawuf anlayışının temeli
ni oluşturur. Onun Sütlüce Bademlik Bek
taşi Tekkesi şeyhi Münir Baba'ya da inti
sap ettiği söylenir. Ancak Hüseyin Dede'
nin Hamzavlliği temsil eden Seyyid Ab
dülkadir Belhl'yi kutup olarak tanıdığı bi
linmektedir. Fahrl mahlasıyla Türkçe ve 
Farsça şiirler yazan Hüseyin Fahreddin 
Dede geniş mOsiki kültürü, dini ve din dı
şı besteleri yanında nazari çalışmalarıyla 
da zamanın önemli mQsikişinasları ara
sında yer alır. Kendi şiirlerinin yanı sıra 
birçok şairin Arapça, Farsça ve Türkçe 
şiirlerini ihtiva eden Mecmua'sında Ba
hariye Mevlevlhanesi'ne dair önemli bil
giler de bulunmaktadır. Büyük kısmı Ab
dülvahid Çelebi'ye olmak üzere bazı Mev
levl şeyhlerine hitaben yazdığı yetmişin 
üzerinde mektubun yer aldığı bir mektup 
defteri günümüze ulaşmıştır (bk. bibl.). 
Feridun-i Sipehsalar'ın Risale-i Sipehsa
lar be-Menakıb-ı Hudavendigar adlı 
eserini nazmen tercüme etmiş, ancak 
eser kaleradan vefatı üzerine şahsi eşya
ları. kitapları ve divanı ile birlikte yakıl
mıştır. Nüktedan, hoşsohbet, nazik ve 
mütevazi kişiliğiyle devrin Mevlevl şeyh
leri arasında müstesna bir yeri bulunan 
Hüseyin Fahreddin Dede'nin meşihatı bo
yunca Bahariye Mevlevlhanesi istanbul'un 
en seçkin simalarının toplandığı bir tasav
vuf. edebiyat ve sanat mahfili haline gel
miştir. 

Hüseyin Fahreddin Dede güzel sesi, ha
fızasındaki eserlerin çokluğu ve sağlam
lığı yanında iyi bir bestekar ve neyzen ola
rak da tanınmıştır. İlk mOsiki bilgilerini 
mevlevlhanede aldıktan sonra Hamamı

zade İsmail Dede'nin talebelerinden Yağ
lıkçızade Ahmed Efendi ile Mutafzade 
Ahmed Efendi'den, aralarında mi'raciy
yenin dügah ve segah bahirlerinin de bu
lunduğu pek çok eser meşketmiş, Mutaf
zade'nin vefatından ( 1883) sonra çalışma
larını Zekai Dede ile devam ettirmiştir. 
Bu arada Muzıka-i Hümayun flütistlerin
den Hacı Ratib Efendi'den Batı müziği , 

Kozyatağı Rifal Tekkesi şeyhi Halim Efen
di'den Hamparsum notası ve t anbur öğ
renmiştir. 


