HAYREDDiN, Mimar
daireye gizli bir yol açan Çalak. olay gecesi Cavid'i serdabdaki yangından kurtarıp
kendi evine götürmüştür. Serdaba kapanmış olan Hürrem tesadüfen gizli yolu bularak Çalak'in evine ulaşır ve burada Cavid'i bulur. Fakat şahı görünce telaşa kapılan Cavid kaçmaya başlar. Şah Cavid'in.
Çalakde her ikisinin peşine düşer. Bu kaçış ve kovalayış sırasında Cavid'in bir kuyuya girmesiyle olaylar gelişir. Mesnevinin bu üç kahramanı. içine girdikleri bir
bahçede güzel bir kızın ifrit kılıktı Tamtam
adındaki haydudun elinde tecavüze uğra
mak üzere olduğunu görürler. Tamtam ' ın
adamları şah ile Cavid'i yakalayıp bağlar
lar. Olanları uzaktan takip eden Çalak ise
uyutucu bir ilaçla tesirsiz hale getirdiği
Tamtam'ı ve adamlarını öldürür. Sonunda şah. Cavid ve kurtardıkları kız hep birlikte sarayın serdabına dönerler.
Bu defa da Kirman şahı. öteden beri
kin beslediği Hürrem Şah'ı bir adamı vasıtasıyla öldürtmek ister. Şah yine Çalak'in yardımı ile ölümden kurtulur. Öte
yandan şahı inziva hayatından vazgeçirmek için serdaba inen saray erkanı. orada hükümdarlarını yandığı sanılan Cavid
ve kızla birlikte görüp hayretler içinde kalırlar. Daha sonra şah Cavid'i kızla evlendirir. Düğün gecesi ortadan kaybolan Çalak ise kısa bir süre sonra Kirman şahını
esir alarak geri döner; Hürrem Şah da
onu affedip ülkesine gönderir. Hürrem
Şah. Cavid, Çalak ve Fahr-i Cürcanl bundan sonraki ömürlerini mutluluk içinde
geçirirler.
Tasawufı remizlerin bulunmadığı, tamamen sergüzeşte dayanan Hayrô.bô.d,
birçok mesnevinin aksine güzel bir şekil
de sona ermesi ve içindeki olayların zenginliğiyle mesnevi edebiyatında özel bir
yere sahiptir. Eser merak uyandırıcı olayları. güzel tasvirleri ve ifade gücüyle Nabl'nin sanatındaki ustalığını göstermekteyse de Şeyh Galib'in tenkitlerinin tesiriyle mesneviyi başarısız kabul edenler
de vardır. Şeyh Galib Hayrô.bad'ılüzum
suz yere uzatılmış, ifadesi ağır bir mesnevi olarak nitelendirir. Ziya Paşa ' da Harô.bô.t mukaddimesinde Şeyh Galib'in tenkitlerinde haklı olduğunu belirtir. Ayrıca
Hayrô.bô.d'da belirli bir görüş ve düşün
ce bütünlüğünün olmadığı da ileri sürülmüştür.

Devrinde takdir edilen ve pek çok yazma nüshası bulunan Hayrabô.d'ın sadece istanbul'da belli başlıları Süleymaniye
(Ayasofya, nr. 3851. Laleli. nr. 721; izmir,
nr. 569). Millet (Ali Emir! Efendi. Manzu m. n r. 418/1 . 420/ I) . Topkapı Sarayı

Müzesi (Revan Köşkü, nr. 764/2) ve istanbul Üniversitesi (TY, nr. 6!2, 5090) kütüphanelerinde olmak üzere yirmi kadar nüshası bulunmaktadır.
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HAYAATiYE KÖPRÜSÜ
Sultan Il. Mahmud tarafından
Haliç üzerinde yaptırılan ilk köprü
(bk. HALİÇ).
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Rıfkı

Me! Gl Meriç. Beyazıt Camii ve miilgili olarak yayımladığı bir makalede, istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndaki (Mua llim Cevdet, nr. 0.71) bir
kayda dayanarak bu caminin miniarının
Ya'küb Şah b. Sultan Şah olduğunu ileri
sürmüştür. Ancak Beyazıt Camii Mimar
Hayreddin'in eseri olmasa bile Hayreddin'in bu padişah zamanında yapılan bazı binalarda katkısı bulunmalıdır. Beyazıt
Camii ve Külliyesi 906-911 (1500-1505)
yılları arasında inşa edilmekle beraber
1509'da istanbul tarihinin en şiddetli
depremlerinden biri olmuş ve pek çok
bina yıkılmıştır. Bunlardan bir kısmının
yeniden yapılması sırasında Mimar Hayreddin'e de görev verilmiş olması kuwetle muhtemeldir.
marıyla

Ayvansarayl'nin verdiği bilgiye göre Mimar Hayreddin, istanbul'da Çarşıkapı
semtinde Sinan Paşa Türbesi karşısında
kendi adına bir mescid yapmış, vefat ettiğinde "mukabilinde olan Sinan Paşa'nın
türbesi haricinde" gömülmüştür. Bu ifadeden. kabrinin Sinan Paşa Medrese ve
Türbesi yanındaki hazlrede olduğu anlamı çıkar.
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XV.
XVI.
L

zid'in mimarı" ifadesinden. Hayreddin'in
bu camiyi yapmış olduğu anlamı çıkarıla
bileceği gibi sadece ll. Bayezid döneminin ( 1481-1 512) mimarlarından biri olduğunu anlamak da mümkündür.

yüzyıl sonları

ile

yüzyıl başlarında yaşayan
Osmanlı mimarı.

~

istanbul'un fethinden sonra Mimar Sinan'a gelinceye kadar faaliyet gösteren
mimarlar arasında yer alan Hayreddin
hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Th .
Menzel, Türk tarih müelliflerinin her vakıf müessesesinden. manzum tarih düşüren her şairden ve her hattattan sitayişle bahsettikleri halde mimari şaheser
ler vücuda getirmiş olanların isimlerini
nadiren zikretmeleri. bunların hal tercümeleri hakkında ise hemen hiç malumat
vermemeleri sebebiyle Mimar Hayreddin'in yaptığı işlerin meçhul kaldığını söyler (İA, V/ 1, s. 392) . Hayreddin'in, Murad
adında bir mimarın oğlu ve genellikle
Beyazıt Camii'ni yapan usta olduğu. hatta Osmanlı mimarisindeki yenilikleri meydana getirdiği kabul edilir. Beyazıt Camii'nin mimarı olduğuna dair tek kayıt . Ayvansaray\"nin XVIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru yazdığı Hadikatü '1-cevô.mi'de yer almaktadır. Burada geçen "Sultan Baye-

953 (1546) tarihli İstanbul Vakıflan
Tahrir Defteri'nden öğrenildiğine göre.
"Üstad Mimar Hacı Hayreddin" mahallesindeki mescidinin vakfiyesi 894 ( 1489)
yılında Mevlana Hamld b. Efdal imzasıyla

Mimar Hayreddin Camii-

Beyazıt 1 istanbul
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kayda geçmiştir. Buna göre Hayreddin.
ll. Bayezid'den önce daha Fatih Sultan
Mehmed döneminde bir vakıf kurabilecek imkana sahip tanınmış bir şahsiyet
olmalıdır. Bu mescidin evkafı olarak Atpazarı'na komşu Bezzazistan yakınında
on altı hücre (yangından beri harap), mescid yanında on üç hücre ile üç dükkan, aynı çevrede on bir hücre ve on dükkan gösterildiği gibi imam ve müezzine verilecek
ücretlerle diğer harcamalar da tesbit
edilmiştir.

Mimar Hayreddin Mescidi, İhsan Erzi'nin Hadikatü'l-cevami'in bir yazma
nüshasından naklettiğine göre bir yangında harap olmuş ve Mansüre defterdarı Nilfiz Efendi tarafından ihya edilmiş
tir. Bugün ana caddenin kenarında görülen ve belirli bir üs!Gbu olmayan, tuğla
dan fevkanl olarak inşa edilmiş Mimar
Hayreddin Camii, herhalde Divanyolu caddesi genişletildiğinde bir daha yıkılarak
bu şekliyle 1316'da ( 1898-99) ll. Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır.
Zamanla meydana gelen bu değişiklikler
içinde Mimar Hayreddin'in kabri de kaybolmuştur. Bu arada üzerinde durulması gereken bir husus, Mimar Hayreddin
vefat ettiğinde Sadrazam Koca Sinan Paşa Külliyesi henüz yapılmadığına göre (i nşası 1593) onun nereye gömüldüğüdür.
Hadikatü'l-cevami'in kaleme alındığı
XVIII. yüzyıl sonlarında kabri niçin karşı
daki kendi mescidinin haziresinde değil
de burada bulunuyordu?
Hayreddin'i Sultan Bayezid döneminin
zikreden ikinci kaynak ise çok geç dönemin tarihçilerinden
Tayyarzade Ata Bey'in (ö. 1880'den sonra) Tarih'idir. Burada ll. Bayezid'in istanbul, Bursa, Edirne. Amasya, Osmancık.
Geyve ile Gediz'de yaptırdığı binaların
"Mimar Hayreddin Çelebi mübaşeretiyle
inşa edildikleri" bildirilmiştir (1, 76) . Ancak bU iddiayı destekleyecek bir belge
yoktur. Yalnız Bursa Şer'iyye Sicilleri'ndeki bir kayıt. oradaki Beyazıt Kervansarayı'tıa (Pirinç Hanı) Mimar Hayreddin'in
914'te (1508-1509) "daimi meremmetçi" (bakım ve tamirden sorumlu kimse)
olarak tayin edildiğini bildirir. 13 Cemaziyelahir 917'de (7 Eylül 1511) İstanbul'
da suyolcubaşı olan Hayreddin'in de Mimar Hayreddin olduğu sanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman ; ın ilk yıllarına ait
mimarların adlarını veren "Cemaat-i Mi'maran" adlı listede (TSMA, nr. D 7843) .
adının bulunrrıayışı ise onun artık vefat
etmiş olduğuna delil sayİlır. Rıfkı MelGI
Meriç. ·M imar Hayreddin'in yaptığı esermimarları arasında
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· ler hususunda tahmine dayanan bazı iddialar ileri sürerek başta Amasya ve Edirne'deki Sultan Beyazıt külliyeleri olmak
üzere birçok eseri onunla ilgili göstermiş
tir. Bu arada, Mimar Hayreddin'in Mimar
Murad'ın oğlu olduğu yolundaki görüşü
de bu ustanın sadece Hızır Bali ile İbrahim
adlarında iki oğlunun adının bilindiğini
söyleyerek reddeder.
Mimar Sinan'ın yaptığı eseriere dair
bilgi veren Tezkiretü'l-bünyan'ın önsözünde, "Tarz-ı mi'marl-i Osmanl'de en ziyade ta'dilat ve ilavat ve ısiahat icra eden
zat dahi İstanbul'daki Bayezid Camii'ni
inşa eden mi'mar-ı şehir Hayreddin rahmetullahi aleyhtir" denildiğine işaret eden
A. Süheyl Ünver. hayli karışık olan bu konunun çözüm beklediğini de söyler. Fakat Tezkiretü'l-bünyan'ı (is~anbul 1315)
yayımiayan Ahmed Cevad Bey'in hiçbir
kaynak göstermeden birtakım görüşler
ortaya attığı bu mukaddimesinin güvenilir bir kaynak olmadığını belirtmek gerekir. Süheyl Ünver'in Mimar Hayreddin
hakkındaki makalesinin yayımlanması
nın üzerinden yetmiş beş yıl geçmesine
rağmen bu ustanın hayatı ve eserleri hala tam olarak aydınlanmış değildir.
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HAYREDDİN, Mimar
Mostar Köprüsü'nü yapan

L

Osmanlı mimarı .
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Hayatı ve eserlerine dair yeterli bilgi
bulunmayan Mimar Hayreddin. XV. yüzyıl sonları ve XVI. yüzyıl başlarında yaşa
yan aynı addaki mimardan ayrı olup Mi-

mar Sinan'ın yetiştirdiği mimarlar arayer aldığı anlaşılmaktadır.

sında

974 (1566-67) yılına doğru inşa edilen
ve Bosna'da son yıllardaki iç savaş sıra
sında top ateşiyle tamamen yıkılan ünlü
'Mostar Köprüsü tarihin her döneminde
hayranlık uyandırmıştır. Hersek Beyi Hüseyin Paşa'nın kapı kethüdası Davud eliyle Hassa Başmimarı Koca Sinan'a gönderilen 9 Şewal 975 (7 Nisan 1568) tarihli
bir hükümle, Bosna'nın batı kıyısında inşası tasarlanan kale yapımı için bir mimar gönderilmesi istenmiştir. Ahmed Refik Altınay tarafından yayımlanan bu belgede Mimar Hayreddin'in bu iş için uygun görüldüğü bildirilir: "Mimarbaşına
hüküm ki, Hersek Beyi Hüseyin südde-i
saadetime mektup gönderip Megarşka
(Dalmaçya'da Sp! it- Spalato güneyinde
Makarska) iskelesi'nde bina olunmak ferman olunan kale binası için mimar lazım
olup ve bundan akdem Mostar Köprüsü'nü bina eden Hayreddin için bina ilminde
mehareti olup kal'a-i mezbGr binasına
tayin olunup gönderilmesini arzeylemeğin buyurdum ki, vüsul buldukta mezkGr
Hayreddin'i kal'a-i mezbGre binası için
mimar tayin eyleyip muaccelen gönderesin ki varıp müşarünileyh vecih ve münasip gördüğü üzere kale binasına mübaşeret edip itmamı masiahat eyleyeHersek Beyi Hüseyin Paşa'nın kapı kethüdası Davud'a verildi. fi 9 Şewal 975".
Bina ilminde mahareti olduğunu Mostar Köprüsü'nün yapımında gösterm i ş
olan Mimar Hayreddin'in bu kalenin yapımıyla görevlendirilmesine ait bu belgeden başka onun hakkında bilgi elde edinilememiştir. Ayrıca bu belge. Mostar
Köprüsü'nün Mimar Sinan'ın yapısı olduğuna dair (Evliya Çelebi, VI, 482) eskiden
beri sürüp gelen söylentiyi de yalanlar.
Daha başka belgelerde bir Mimar Hayreddin adıyla karşılaşılırsa da bunun Mostar Köprüsü'nü yapanla aynı kişi olup
olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'ndeki bir
belgeye göre ( Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv i Kılavuzu, ı. 48 ınr. D 59911), Ankara
yakınındaki Ayaş'ta Kızlarağası Hamarnı'
nın tamiri ve bununla ilgili yapılacak ödemelerin keşfi bir Mimar Hayreddin tarafından gerçekleştirilmiştir. Ahmed Refik'in yayımladığı başka bir belgede ise .
İstanbul'da Seyyid Ömer mahallesindeki
bir kilisenin eski olup olmadığı hususundaki bir anlaşmazlıkta düşüncesine baş
vurulan "mlrl mimarlardan" Pir Hayreddin'in adı geçer. Bu belge. istanbul kadı
sına ve Hassa başmimarına yazılmış olup

