CEM SULTAN
mevcuttur. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yayımlanan Fal-name (İ sta n 
bul ı 951) adlı eser içinde tıpkıbasımı verilmiştir.
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Mustafa Türbesi'nin 1479'da yapılmış olkabul edilmektedir. Haremeyn evkat müfettişlerinin raporuna göre 1209'da ( 1795) harap durumda olan türbenin
kurşunlarının yenilenmesi, şadırvanla
sanduka örtüleri ve kavuklarının tamirleri için önce 1453,5 kuruş masraf öngör ülmüş, 23 Rebfülahir 121 O'daki (6 Kas ım
1795) ikinci bir keşifte masraf 1422,5
kuruşa indirilmiştir (Bursa Kadı Sicilleri,
ı 209 y ıl ı, s. 5, 9). Türbenin içindeki dört
sandukadan biri Sultan Mustafa'ya, diğeri Cem'e, üçüncüsü Sultan Bayezid 'in
oğlu Abdullah'a, dördüncüsü ise yine Bayezid'in oğlu Alemşah'a ait olarak gösterilmektedir. Sandukalarda sabit levhalar olmadığından hangisinin kime ait olduğu kesin olarak anlaşılamamaktadır.
duğu

Türbe, her kenan 7 m. uzunluğunda
bir altıgen biçiminde inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak Bursa'daki Türk mimarisinde görüldüğü üzere taş ve tuğla
kullanılmıştır. Duvarlarda iki sıra tuğla
kuşaktan sonra tek sıra taş gelmekte,
bunların aralarında da dikine konulmuş
bir tuğla bulunmaktadır. Yalnız girişin,
mermerden iki yanı duvarlı bir hol halinde korunduğu görülür. Dışa bir Türk kemeriyle açılan bu geniş dehlizin üstünde çok taşkın ahşap bir saçak vardır. İki
yan duvarda da pencereler açılmıştır.
Türbe mekanı, her cephedeki altlı üstlü
pencerelerden ışık aldıktan başka mihrap üstünde de bir pencere vardır. Ayrı-
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Bursa'da Sultan II. Mehmed'in
Cem Sultan'a ait türbe.

şehzadesi

~

Başta Sultan II. Murad'ınki olmak üzere Muradiye Camii'nin geniş haziresi içinde bulunan pek çok türbeden biridir. Çoğu sanat açısından üstün bir değerde
olan bu türbeter arasında Cem Sultan
Türbesi diye anılan yapı iç süslemesi bakımından en zariflerindendir.

Kitabesi olmayan türbe, kubbe içindeki nakışlarda bulunan "Sultan Mustafa" ve "rahmetullah" yazılarından anlaşıldığına göre Fatih Sultan Mehmed'in
büyük oğlu Şehzade Mustafa (ö 1474)
için yaptırılmıştır. Ancak maceralı bir sürgün hayatından sonra 1495'te İtalya'da
ölen Cem Sultan'ın cenazesi 1499'da yurda getirildİkten sonra buraya defnedilmiş ve türbe, daha ünlü olduğu için onun
adıyla anılır olmuştur.

Bursa kadı sicillerindeki bir
hareketle (bk. Ayverdi, s. 161)
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da pencereler buE. Hakkı Ayverdi'ye göre
alçı pencerelerin camları genellikle türbenin ilk yapısından kalmıştır. İçeride
duvarların her bir yüzü "Bursa kemeri"
ile hareketlendirilmiş ve bunların içlerine kıble istikametinde bir mihrap, diğer
dördünde çifte pencereler yer almıştır.
Kubbe geçişi, binayı çepeçevre dolaşan
prizma biçimindeki "badem"lerle sağ
kasnağında

lunmaktadır.

lanmıştır.

Cem Sultan Türbesi'ni Türk sanatı baönemli yapan iç süslemesidir.
Duvarlar, alt sıradaki pencerelerin üst söveleri hizasına kadar altı köşeli firüze
renkli çinilerle kaplanmıştır. Aralarda az
sayıda koyu lacivert çiniler de kullanıl
mıştır. Üzerlerinde altın yaldızlı birer çerçeve ile ortalarında yine altın yaldızlı damga usulüyle basılmış rozetler bulunur. Kenar şeritleri ise çiçekli ve rümflidir. Mihrabın mukarnaslı yaşmağı lacivert renkli
çinilerle bezenmiştir. Mihrabın iki yanın
da alınlık içinde müsenna birer besmele ile altlarında cell- sülüsle "Allahu haliku külli şey' ve hüve ala külli şey"' ibaresi yazılmıştır.
kımından

Duvarların

üst kısımları , kemerler ve
kasnak şeridiyle, kubbe ise tamamen kalem işi nakışlarla süslenmiştir.
Kubbe eteğinde besmele-i şerif ile Ayetü'l-kürsl yazılıdır. Kubbe sathını hatayi
ve rüml motifler kaplar. Bunların aralarında küçük kartuşların içlerinde "Sultan
Mustafa" adı yer alır. Bir dizi teşkil eden
altı rozetin aralarında da on iki defa "rahmetullah" yazısı tekrarlanır. Mihrap duvarı son derece zengin olarak hemen hemen boşluk kalmayacak şekilde yazılar
ve nakışlarla bezenmiştir. Pencereli duvarlarda, üst pencerelerin iki yanların
da, çifte kulplu bir saksıdan çıkan stilize edilmiş birer büyük bitki motifi yer
alır. Çiçekler ve selviyi andırır biçimde
olan bu motifleri n duvardan 2- S mm.
kadar taştığı tesbit edilmiştir. Bu çok
zengin kalem işi nakışların bütünüyle olmasa bile kısmen geç devirde tazelenaraları
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genellikle kabul olunursa da bunun
ne derecede olduğu pek açıkça anlaşı
lamamaktadır. Bursa Türk eserleri üzerinde hazırladığı doktora tezi 1909'da
basılan Wilde, türbenin çok yakın tarihlerde tamir edildiğini ve bu sırada çok
çirkin ve parlak renkli nakışların yapıl
dığını bildirir. Ahmed Tevhid Bey de Bursa valiliği sırasında Ahmed Vefik Paşa' 
nın türbedeki badanaların altında orUinal nakışları bizzat bulduğunu ve onları
restore ettirdiğini yazar. Sonuç olarak
bu türbenin iç süslemesi, bir bütün halinde XV. yüzyılın Türk iç bezerne sanatını ve estetiğini mükemmel aksettiren
bir örnek kabul edilir.
Türbenin ahşap kOndekari kap ı kanatları da itinalı ve kaliteli bir işçiliğe sahiptir. Bunların panelarına oyma çiçek ve
yaprak motifleri işlenmiştir. Kanatların
demir kuşakları da kabartmalarla bezenmiştir.

Türbenin içinde eşit büyüklükte dört
mermer lahit vardır. Bunların ahşap sandukaları, dolayısıyla örtüleri ve kavukları yok olmuştur. A. Gabriel. giriş holü kemerinin iki yanında görülen 8 cm. çapın
daki kurşun doldurulmuş oyma sekizgenin, binanın mimarının adını koymak
için yapıldığını ileri sürmekte, fakat bu
tahminini destekleyecek bir ip ucuvermemektedir.
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Hadisler arasında görülen ihti.lafları
giderme yollarından biri.
_j

Hadislerden birinin emrettiğini ötekinin nehyetmesi şeklinde özetlenebilecek
olan "ihtilafü'l -hadis" meselesinin çözümü için cem', nesih. tercih ve tevakkuf
gibi çeşitli usuller bulunmaktadır. Birbirine zıt gibi görünen iki hadisten her biriyle aynı zamanda amel etmeyi mümkün kılan bu usullerin başında cem' ve
te'lif metodu yer almaktadır. Bu metot.
iki hadis arasındaki ihtilafı te'vil yoluyla

giderme esasına dayanmaktadır. Çünkü peygamber olması itibariyle Resülullah'ın tenakuza düşmesi. tutarsız sözler
söylemesi düşünülemez. Buna göre Hz.
Peygamber'e aidiyeti kesinlikle bilinen
hadisler arasında daima makul bir izah
bulunabilir. Abdülhay ei - Leknevi, bu tür
hadislerde alimlerden birinin dikkatinden kaçan bir ittifak noktasının bir baş
kası tarafından bulunabileceğini ileri sürerek cem' ve te'lif usulünün sınırsız olduğunu söylemektedir. Tevfik diye de
adlandırılan cem' ve te'lif metoduyla hadisler üç şekilde bağdaştırılır. 1. Hükmü
umumi olan delili bir manaya tahsis ederek; z. Mutlak olanı sınırlandırarak; 3.
Hadislerin ayrı ayrı durum ve olaylara
ait olduğunu göstererek. Hadisleri bağ
daştırmada dikkate alınacak husus. sonuçta her iki delilin de yürürlükte kalmasıdır. Bu sebeple problemin çözümünde hadisçiler daha çok cem' ve te'lif metoduna öncelik vermişler, Hz. Peygamber'e ait olma ihtimali bulunan rivayetlerin hiçbirini terketmemek için zorlanmadan te'vil etmenin gereğini savunmuşlardır. Bunun her zaman mümkün
olduğunu söyleyen ibn Huzeyme, "Resülullah'tan sahih senedie gelmiş birbirine zıt iki hadis bilmiyorum; kimin elinde böyle hadis varsa getirsin te'lif edeyim" demiştir. Bu sözünden, onun aslında cem' ve te'lif sınırları dışında kalan nesih, tercih ve tevakkuf gibi usulleri de te'lif yolu kabul ettiği anlaşılmak
tadır.

Cem' ve te'life örnek olarak şu hadisler zikredilebilir: "Dinini değiştireni öldürünüz" (Buhari, "Cilıdd" , 149. "i'tiş&m" ,
28, "İstitabetü'l-mürteddin", 2; Ebü Davüd. "J:Iudı1d", ı) hadisiyle-dinden dönen
kadınlar söz konusu olduğunda- "Resülullah kadınları öldürmekten menetti"
(Ebü Davüd, "Cihad", ll ı; İbn Mace, "Cihad", 30; Darimi. "Siyer", 25) hadisi birbiriyle çelişkili görünmektedir. Birinci hadisi bir genelierne kabul edip dinini terkeden kadın erkek herkesin öldürüleceği, ikinci hadisi de savaşa katılmayan
gayri müslim kadınlara tahsis etmek
suretiyle onların öldürülmeyeceği sonucunu çıkarmak mümkündür. Ayrıca birinci hadisteki genel hükmün ikinci hadisle tahsis edildiğini düşünerek hadisleri cemetmek ve dinden dönen kadın 
lar öldürülmez sonucuna ulaşmak da
mümkündür. Nitekim Hanefiler bu ikinci çözümü benimsemişlerdir.
Diğer bir cem' ve te'lif şekli de bir sebep ve zaruretin bulunması kaydıyla bir-

birine zıt görünen her iki hadisi te'vil etmektir. Buna da örnek olarak şu hadisler gösterilebilir: "En hayırlı şahit. istenmeden şahadette bulunandır" (Müslim,
"A~ziye", 19; Ebü Davüd, "~iye" , 13;
Tirmizi: " Şehddat", ı ; İbn Mace. "Ahkam",
26). "Nesillerin en hayırlısı çağdaşlarım,
sonra onları takip edenler, sonra onları
takip edenlerdir" hadisinin devamında
"daha sonra istenıneden şahitlik yapacak bir neslin geleceği" belirtilmiştir (bk
Buhari. "Feza'ilü aş~abi' n-nebi" , ı. "Ri~~", 7; Müslim, "Feza'ilü'ş-şahabe", 210212, 214-215) Birinci hadiste dava sahibi tarafından tanınmayan, ikinci hadiste tanınan şahit kastedilmiştir. Çünkü
tanınan şahit istenıneden gelirse bunu
yaranmak için yapmış olabileceğinden
çağrılmayı beklernesi daha uygundur.
Bu tür te'liflerde hadislerin özelliklerine göre daha çok izah şekli bulmak da
mümkündür. Nitekim bu son iki hadisle
ilgili üç ayrı te'vil daha yapılmıştır.
Cem' ve te'lifin pratikteki sonucu, her
hadisi uygulama imkanına kavuşturmak
tır. Ancak yapılan te'villeri destekleyen
şer'i delillerin bulunması temel şarttır.
Böyle olmadan sırf re'y* ile yapılacak
bir cem' ve te'vil makbul değildir. Bu sebeple cem' ve te'lif, hadis ve fıkıh ilimlerini ve bunların usullerini iyi bilenler
tarafından yapılabilir. islam alimleri, zorlama olmadan yapılan te'villerle cem' ve
te'lif edilmiş hadislerin her ikisiyle birlikte amel etmenin vacip olduğu hususunda görüş birliği içindedirler.
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Ashap, müctehid imarnlar veya
her devirdeki müslümanların
büyük çoğunluğu gibi anlarnlara gelen
ve Ehl-i sünnet için kullanılan
bir tabir
L

(bk. EHL-i SÜNNET).
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