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MUSTAFA CEVÂD

Mustafa Bey

Külliyesi’nin

imaret-zâviyesi –

Havza

– —
MUSTAFA BEY KÜLLÝYESÝ

Havza’da
XV. yüzyýla ait külliye.˜ ™

Samsun’a baðlý Havza ilçesinde Yörgüç
Paþa’nýn oðlu Mustafa Bey tarafýndan yap-
týrýlmýþtýr. 840 (1436-37) yýlýna ait vakfiye-
sinden anlaþýldýðýna göre bu tarihten ön-
ce inþa edilen külliye cami, imaret-zâviye
ve hamamdan meydana gelmektedir.
925’te (1519) Þâdî Bey’in yenilediði yapýlar
1300 (1883) yýlýnda da onarým görmüþtür.
Þimdiki haliyle eski mimari kimliðini yitir-
miþ basit görünüþlü cami, eðimli bir arazi
üzerinde 16,35 × 19,30 m. boyutlarýnda
dikdörtgen planlý bir yapýdýr. Üstü bir kýr-
ma çatý ile örtülmekte olup taþtan tek þe-
refeli bir minaresi vardýr. Camiye iki yön-
lü çok basamaklý uzun bir merdivenle ula-
þýlmakta olup merdiven sahanlýðý altýnda
sivri kemerli niþli bir çeþme yer almýþtýr.

Taçkapý niþi içinde bulunan üç cetvel içi-
ne alýnmýþ iki satýrlýk sülüs kitâbede ima-
ret-zâviye binasýnýn 833 (1430) yýlýnda yap-
týrýldýðý belirtilmektedir. Doðu cephesinde
yer alan taçkapý iri bir sarkýt þeklindeki
mukarnaslý yaþmaða sahip olup üstte iki
renkli taþlardan inþa edilen çift sýralý bir
sivri kemer içine alýnmýþtýr. Kapýyý oluþtu-
ran sahanlýðýn iki yaný birer niþle hareket-
lendirilmiþtir. Mevcut izlerden bu kapýnýn
önünde tek kubbeli bir sayvanýn bulundu-
ðu anlaþýlmaktadýr. Kalýn bir pâye ile izleri
kalmýþ yastýklarýn bulunduðu iki yan du-
vara baðlanan geniþ kemerler tarafýndan
taþýndýðý belli olan bu revakýn kuzey kýs-
mýnda bir baþka kapalý mekân daha var-
dýr. Bu mekânýn kapýsý da gereðinden faz-
la süslenmiþ olup basýk kemerli kapý açýk-
lýðýnýn üzerinde iri stalaktitler yer almakta-
dýr. Dikdörtgen planlý bu hücrenin kuzey
ve güney duvarlarýnda birer küçük pence-
re vardýr. Ana kapýdan geçilen sofa bölü-
münün önceleri sekizgen bir kasnak üze-
rinde yükselen kubbe ile örtülü olduðu an-
laþýlmaktadýr. Ayný durum buranýn güne-
yindeki mihrap önü mekânýnda da mev-
cuttu. Þimdi bunlarýn üzerlerini hafif eðim-
li bir çatý örtmektedir. Mihrap önünün bir
sekiyle yükseltildiði pencere seviyesinden
belli olmaktadýr. Yalýn görünümlü ince uzun
mihrabý iki pencere arasýna alýnmýþtýr. Ku-
zeyde sofaya birer kapý ile baðlanan, be-
þik tonozla örtülü iki oda bulunmaktadýr.
Her iki oda, batý yönünde birer niþe sahip
olup sadece tonozun üst seviyesine yakýn
bir yere açýlan ufak pencerelerden ýþýk al-
maktadýr. Ýmaretin mutfaðý 20 m. kadar
uzaklýkta 5 × 5 m. boyutlarýnda, üzeri kub-

be ile örtülü, iki cephesi kapalý, diðer iki
cephesi yuvarlak kemerli müstakil bir ya-
pýdýr. Ýnþaatýnda köþelerde iri kesme taþ-
larýn dýþýnda bol miktarda tuðla kullanýl-
mýþtýr.

Külliyeye ait kaplýca hamamý kare planlý
olup kubbeli bir soyunmalýðý vardýr. Ayrý-
ca helâ ve usturalýkla ortasýnda sekizgen
bir göbek taþý bulunan sýcaklýk ve yanýn-
daki bir halvetten meydana gelir. Sýcaklýk
ve halveti alçak kasnaklý kubbeler örtmek-
tedir. Soyunmalýðýn kubbesinde bir aydýn-
lýk feneri vardýr. Soyunmalýk ve sýcaklýk du-
varlarýnda üç, halvet odasýnda bir niþ bu-
lunmaktadýr. Hamam, Anadolu Selçuklu
Hükümdarý II. Mesud tarafýndan yaptýrý-
lan bir kaplýcaya bitiþik olup göbek taþýn-
daki küçük havuza akan bu kaplýcanýn 70°
sýcaklýktaki suyu ile çalýþmaktadýr.
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Iraklý âlim, edip ve tarihçi.
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Aslen Kerkük Türkmenleri’nden olup
Baðdat’ta dünyaya geldi. 1922’de Baðdat
Dârü’l-muallimîne’l-ibtidâiyye’de okurken
baþta dil âlimi Tâhâ er-Râvî olmak üzere
hocalarýnýn dikkatini çekti ve Mecelletü’t-
Tilmî×i’l-£Irâš¢’de þiirleri yayýmlanmaya
baþladý. 1924’te mektebi bitirince Irak’ýn
güneyindeki Nâsýriye’de Medresetü’n-Nâ-

sýriyye’ye öðretmen tayin edildi; ardýndan
sýrasýyla Basra’daki Medresetü’s-Seyf’te,
Baðdat’taki Medresetü’l-Me’mûniyye’de ve
Medresetü’l-Kâzýmiyye’de görevlendirildi.
Bu sýrada Mecelletü’l-£Ýrfân el-Lübnâ-
niyye ve Anistâs Marî Kermelî’nin Bað-
dat’ta çýkardýðý Mecelletü Lu³ati’l-£Arab’-
da makaleleri neþredildi. Maarif Bakanlý-
ðý’nda kâtiplik yaptý. 1934’te Kahire’ye gi-
derek Külliyyetü’l-âdâb’da dersleri takip et-
ti ve Fransýzca öðrendi. Daha sonra Fran-
sa’ya gitti. 1939’da Sorbonne Üniversite-
si’nde Abbâsîler’in son dönem siyaseti hak-
kýnda doktora yaptý. Baðdat’a dönünce
Sumer dergisinin kurucularý arasýnda yer
aldý. Dârü’l-muallimîne’l-âliye’de ve Bað-
dat Üniversitesi Eðitim Fakültesi’nde ho-
calýk yaptý. 1962’de Ma‘hedü’d-dirâsâti’l-
Ýslâmiyyeti’l-ulyâ’nýn baþkaný olan Musta-
fa Cevâd 17 Aralýk 1969 tarihinde Baðdat’-
ta öldü. Bütün Arap dünyasýnda tanýnan
çok yönlü bir ilim adamý ve güçlü bir þah-
siyetti. Baðdat’taki el-Mecma£u’l-£ilmiy-
yü’l-£Irâš¢, Kahire’deki Mecma£u’l-lu-
³ati’l-£Arabiyye ve Dýmaþk’taki el-Mec-
ma£u’l-£ilmiyyü’l-£Arabî’ye üye seçilmiþ-
ti. Fransýzca, Ýngilizce, Farsça ve Türkçe
biliyordu.

Eserleri. A) Telif Eserleri. Ebû Ca£fer
en-Naš¢b (Baðdad 1950); Seyyidâtü’l-
belâ¹i’l-£Abbâsî (Beyrut 1950); ƒâri¹atü
Ba³dâd šadîmen ve ¼adî¦en (Baðdad
1951, Ahmed Sûse ve Ahmed Hâmid es-
Sarrâf ile birlikte); el-Mebâ¼i¦ü’l-lu³a-
viyye fi’l-£Irâš (Baðdad 1955); £A½rü’l-
Ýmâm el-øazzâlî (Kahire 1961); Delîlü’l-
Cumhûriyyeti’l-£Irâšýyye (Baðdad 1961,
Ahmed Sûse ve Mahmûd Fehmî Dervîþ ile
birlikte); ÞaÅ½iyyâtü’l-šadr (eþ-ÞaÅ½iyyâ-
tü’l-£Arabiyye) (Beyrut 1963); Dârü’l-Åi-
lâfeti’l-£Abbâsiyye: Ta£yînü mevŠý£ihâ
ve eþherü mebânîhâ (Baðdad 1965); Di-
râsât fî felsefeti’n-na¼v ve’½-½arf ve’l-
lu³a ve’r-resm (Baðdad 1968); Muštera-
¼ât ²arûriyye fî šavâ£idi’l-lu³ati’l-£Ara-
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biyye (Kahire 1968); Resâßil fi’n-na¼vi
ve’l-lu³a (Baðdad 1969, Yûsuf Ya‘kub ile
birlikte); Mülâ¼a¾ât £alâ mu½avveri’l-
Åa¹¹i’l-£Arabî (Baðdad 1969); Æul ve lâ
tešul (I-II, Baðdad 1969-1970). Ayrýca eþ-
Þu£ûrü’l-münsecem fi’l-kelâmi’l-mun-
ta¾am adlý yayýmlanmamýþ bir divaný var-
dýr. Çeþitli dergilerde çýkmýþ makaleleri
Fi’t-Türâ¦i’l-£Arabî adlý eserde bir araya
getirilmiþtir (nþr. Muhammed Cemîl Þe-
leþ – Abdülhamîd Alûcî, I-II, Baðdad 1975).
Mustafa Cevâd’ýn Rubâ£iyyâtü ¥üseyin
Æuds-i NeÅa£î (Lahey 1956, Farsça’dan)
ve Ba³dâd medînetü’s-selâm (I-II, Bað-
dad 1962-1967, Richard Coke’dan, Fuâd
Cemîl ile birlikte) gibi neþredilmiþ bazý ter-
cümeleri de vardýr.

B) Neþirleri. Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr, el-
Câmi£u’l-kebîr fî ½ýnâ£ateyi’l-man¾ûm
mine’l-kelâm ve’l-men¦ûr (Baðdad 1375/
1956, Cemîl Saîd ile birlikte); Ýbnü’l-Mi‘-
mâr el-Baðdâdî, Kitâbü’l-Fütüvve (Bað-
dad 1958, Muhammed Takýyyüddin el-Hi-
lâlî, Abdülhalîm en-Neccâr ve Ahmed Nâ-
cî el-Kaysî ile birlikte); Ýbnü’s-Sâî, el-Câ-
mi£u’l-MuÅta½ar fî £unvâni’t-tevârîÅ ve
£uyûni’s-siyer (IX, Baðdad 1353/1934)
ve Cihâtü’l-eßimmeti’l-Åulefâß mine’l-
¼arâßir ve’l-imâß (Nisâßü’l-Åulefâß) (Ka-
hire 1960, 1993); Ýbnü’s-Sâbûnî, Tekmi-
letü Ýkmâli’l-Ýkmâl (Baðdad 1377/ 1957;
Beyrut 1406/1986); Zahîrüddin el-Kâze-
rûnî, MuÅta½arü’t-târîÅ (Baðdad 1969);
Ýbnü’l-Fuvatî, TelÅî½u Mecma£i’l-âdâb fî
mu£cemi’l-elšåb (I-IV, Dýmaþk 1962-1967);
Zehebî, el-MuÅta½arü’l-mu¼tâc ileyhi
min TârîÅi’l-¥âfý¾ Ebî £Abdillâh Ýbni’d-
Dübey¦î (I-III, Baðdad 1371-1397/1951-
1977; Beyrut 1405/1985); Zebîdî, Tâcü’l-
£arûs (I, Beyrut, ts.); Ahmed Mugniyye,
en-Nehcü’l-£Arabî (Baðdad 1946).
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ran’ýn onu koruma çabalarýný anlatýr ve
þehzadenin de annesine karþý duyduðu sý-
nýrsýz sevgiden söz eder. Þehzade Musta-
fa bu nakilden büyük bir üzüntü duydu.
Ancak onun yerine Manisa’ya gelen Þeh-
zade Mehmed’in burada âni ölümü (Þâ-
ban 950 / Kasým 1543) saltanat adaylýðý için
kendisini yeniden ümitlendirdiyse de Hür-
rem Sultan’ýn diðer oðlu Selim’in Manisa’-
ya yollanmasý (951/1544) taht için düþü-
nülmediðinin açýk bir göstergesi oldu. Ba-
basýyla giderek bozulan iliþkileri ve giriþ-
tiði birtakým teþebbüsler idamýna kadar
gidecek olaylarýn baþlangýcýný oluþturdu.
Kanûnî Sultan Süleyman’ýn ordu ve halk
tarafýndan sevilen Mustafa’yý katlettirme-
si hakkýnda Osmanlý kaynaklarýnýn verdiði
bilgiler, baþrollerini Hürrem Sultan ile Sad-
razam Rüstem Paþa’nýn oynadýðý bir sa-
ray entrikasýna dayandýrýlmakta olup ha-
disenin mahiyetini ve çiftbozan reâyâ ile
timarlý sipahilerin þehzadenin etrafýnda
toplanmasýnýn sebeplerini açýklamaktan
uzaktýr.

Kanûnî Sultan Süleyman, muhtemelen
Hürrem Sultan’ýn da etkisiyle ona karþý
daha Manisa’da iken soðuk davranmaya
baþlamýþtý. Þehzade Mustafa, Irakeyn Se-
feri’nden dönen babasýna bir mektup ya-
zarak kendisiyle görüþmek ve özür dilemek
için Ýstanbul’a gelmesine izin verilmesini
istemiþ, fakat bu isteði kabul edilmemiþ-
ti (TSMA, nr. E 11995). Amasya’ya gittik-
ten sonra da bu yoldaki baþvurularýna ve
en son 19 Muharrem 958 (27 Ocak 1551)
tarihli feryatnâmesine de olumlu cevap ve-
rilmemiþti. Bütün bunlar, þehzadenin ba-
basýný gücendirecek bazý giriþimlerde bu-
lunduðuna iþaret etmektedir. Vezîriâzam
Ýbrâhim Paþa’nýn onu Irakeyn Seferi’nin

Mustafa

Cevâd

Mustafa Çelebi’yi Kanûnî Sultan Süleyman ile sohbet eder-

ken gösteren bir minyatür (Ârifî Çelebi, Süleymannâme,
TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 477b’den detay)

baî, Mevsû£atü a£lâmi’l-£Irâš fi’l-šarni’l-£iþrîn,
Baðdad 1995, s. 202; Abdürrezzâk Muhyiddin,
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MMÝIr., XVIII (1389/1969), s. 361-363; Mustafa
Abdülkadir en-Neccâr, “ed-Doktor Mustafâ Ce-
vâd”, el-MüßerriÅu’l-£Arabî, sy. 56, Baðdad 1418/
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Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðlu.
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Babasýnýn Saruhan sancak beyliði sýra-
sýnda Manisa’da doðdu (921/1515). Anne-
si Süleyman’ýn ilk gözdesi olan Mâhidev-
ran’dýr. Ýlk çocukluk yýllarý Manisa sarayýn-
da geçti. Babasýnýn 1520’de tahta çýkýþý-
nýn ardýndan annesiyle birlikte Ýstanbul’a
gitti. Kendisinden önce doðan kardeþleri
Mahmud ve Murad’ýn ölümü üzerine bü-
yük þehzade olarak sarayda itina ile yetiþ-
tirildi ve iyi bir eðitim aldý. Daha dokuz ya-
þýnda iken Venedik elçisi onun son derece
yetenekli olduðunu, büyük bir savaþçý ola-
caðýný, yeniçeriler tarafýndan çok sevildi-
ðini yazar. Ancak Hürrem Sultan’ýn devreye
giriþi, padiþaha yeni erkek evlâtlar verme-
si ve annesinin gözden düþmesi durumu-
nu sarstý. 937’de (1530) kardeþleri Mah-
mud ve Selim ile birlikte sünnet edildi. On
sekiz -yirmi gün kadar süren þenlikler ya-
pýldý. Þâban 940’ta (Þubat 1534) Saruhan
sancak beyi sýfatýyla Manisa’ya gönderil-
di. Bu durum baþlangýçta babasýnýn yeri-
ne en kuvvetli aday olarak görüldüðünü or-
taya koyar. Fakat muhtemelen gerek ken-
disini himaye ettiði anlaþýlan babaannesi
Hafsa Sultan’ýn ölümü (940/1534) gerek-
se iyi iliþkiler içinde bulunduðu Vezîriâzam
Makbul Ýbrâhim Paþa’nýn katli (942/1536)
geri plana düþmesine ve Hürrem Sultan’-
dan olma kardeþlerinin öne çýkmasýna yol
açtý.

Þehzade Mustafa, Manisa’da sekiz yýl sü-
ren idareciliði sýrasýnda halk arasýnda iyi
bir intiba býraktý. Onu burada iken gören
Venedikli Michele Membre, þehzadenin her
cuma günü alayla Manisa’daki Sultâniye
Camii’ne gidip orada halka hitap ettiðini
yazar. Babasýnýn seferleri esnasýnda bu-
lunduðu bölgenin muhafazasýyla da gö-
revlendirilen Þehzade Mustafa, Hürrem
Sultan’ýn müdahalesiyle baþþehre yakýn
olan bu sancaktan uzaklaþtýrýlýp 21 Safer
948’de (16 Haziran 1541) Amasya’ya gön-
derildi. Gerek Manisa’da gerekse Amas-
ya’da iken annesi Mâhidevran daima onun
yanýnda bulundu. Elçi Bernardo Navage-
ros 1553’te yazdýðý bir raporda Mâhidev-

936'da (1530) kardeşleri Meh-
med


