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XVIII. yüzyılda yaşamış 
Türk bestekarı 

ve musiki nazariyatçısı . 

ı Müsebba' adlı yedi vuruşlu ve yirmi al- r 
tı zamanlı bir usulle veeh-i arazbar maka
mının da mürettibi olan Hızır Ağa, ayrıca 
"Hızır Ağa edvarı" adıyla tanınan bir na-

HIZIR BEY 
(ö. 863/1459) 

Osmanlı alimi, 
İstanbul'un ilk kadısı. L _j zariyat kitabı kaleme almıştır. Klasik bir 

edvar kitabı düzeninde olan eserin asıl adı L _j 

Halep'te doğdu. Şam asıllı bir aileye 
mensuptur. Genç yaşta istanbul'a gelen 
ve saraya alınan Hızır Ağa I. Mahmud 
(1730-1754) ve lll. Osman (1754-1757) 

devirlerini idrak etti. Keman çalmadaki 
ustalığı sebebiyle Keman! Hızır Ağa diye 
tanındı. En meşhur olduğu dönem mu
sahibi olduğu ı. Mahmud zamanıdır. is
mail Hakkı Uzunçarşılı'nın onu Vardakos
ta Ahmed Ağa, Abdülhalim Ağa, TanbOri 
i sak gibi lll. Selim'in ilk dönemlerinde ye
tişmiş mGsikişinaslar arasında zikretme
si yanlıştır. 

O devirde günümüzdeki rebaba ben
zeyen keman da ve tanburda iyi bir i cracı 
olarak tanınan Hızır Ağa, ayrıca bestekar
lığı ve mGsiki nazariyatı üzerindeki çalış
maları ile bu alandaki gücünü de ortaya 
koymuştur. Bestelediği saz eserleri ara
sında özellikle mehterhane peşrevleri 
meşhurdur. Bunlardan zirgüleli hicaz ve 
segah karabatak peşrevleriyle bayati sa
at peşrevi günümüze kadar gelmiştir. Yıl
maz Öztuna. Hızır Ağa'nın on beş peşrev 
ve saz semaisiyle bir şarkısının zamanı
mıza ulaştığını kaydeder (BTMA, ı, 342). 

Hızır Ağa ' nın Te{himü 'l·makamat adlı eserinin ilk sayfa· 
sı (TSMK, Hazine, nr. 1 793) 

Tefhimü'l-makamfıt ii tevlidi'n-naga
mfıt'tır. İki bölümden meydana gelen ese
rin birinci bölümünde perdeler, makam
lar ve usullere dair bilgiler yer alır. İkin
ci bölümde ise on dokuz mGsiki aletinin 
resimlerine yer verilmiştir. Burada ayrı
ca her enstrümanla ilgili olarak ya kısa 
bilgiler verilmiş veya enstrümanın adının 
geçtiği bir beyit yazılmıştır. I. Mahmud 
adına yazılan Tefhimü'l-makamfıt'ın is
tanbul kütüphanelerinde üç yazma nüs
hası mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Hafld 
Efendi, nr. 29 I; TSMK, Hazine, nr. I 793: 

istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Mu
allim Cevdet, nr. I 77/ 4) . İkinci bölümün 
sadece Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'ndeki nüshada yer alması ve birinci 
bölümden farklı bir hatla yazılmış olması 
dikkat çekmektedir. Eserin birinci bölü
mü üzerinde Süleymaniye Kütüphanesi 
ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
deki nüshalara dayanılarak bir mezuni
yet çalışması yapılmıştır (bk bi bl.) Kita
bın yazılış tarihi hakkında kesin bilgi bu
lunmamaktadır. Ancak ikinci bölümde 
Sadrazam Yirmisekizçelebizade Mehmed 
Said Paşa'dan ( ö . ı 76 ı) "merhum" diye 
söz edilmesi göz önüne alınarak eserin 
1761'den sonra yazılmış olduğu söylene
bilir. 

Hızır Ağa birçok talebe yetiştirmiştir. 
Bunlar arasında oğlu Küçük Arif Meh
med Ağa, Vardakosta Ahmed Ağa ve Ah
med Kamil Efendi özellikle zikredilmesi 
gereken önemli mGsikişinaslardır. 
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Eskişehir'e bağlı Sivrihisar kazasında 
doğdu. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 
81 O ( 1407) olarak verilir. Babası Sivrihi
sar kadısı olan Celaleddin Efendi'dir. An
nesinin Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu
na dair bilgiler şüphelidir. İlk öğrenimini 
babasından gördü; ardından Bursa'da 
Molla Yegan olarak şöhret bulan Ahmed 
b. Armağan'ın yanında tahsiline devam 
etti. Bu arada hocasının kızı ile evlendi. 
Öğrenim hayatını tamamladıktan sonra 
Sivrihisar'daki bir medresede müderris 
olarak göreve başladı . Taşköprizade onun 
837'de (1433) burada kadı olarak bulun
duğunu belirtir ( eş-Şeka'ik. s. 9 ı) . 

Hızır Bey asıl şöhretini ll. Mehmed'le 
tanıştıktan sonra kazandı. eş-Şe~a'i
~u'n-nu'maniyye 'de geçen ve diğer kay
naklarda da tekrarlanan rivayete göre 
Hızır Bey, Edirne'de ll. Mehmed'in huzu
runda yapılan ilmi toplantılardan birinde 
Mısır veya Suriye'den gelen bir Arap ali
miyle giriştiği tartışmada üstünlük sağ
layınca padişahın dikkatini çekmiş. bir 
Osmanlı aliminin bu başarısı karşısında 
memnun olan padişah sırtından kürkünü 
çıkarıp kendisine giydirmiş ve onu Bursa'
daki Çelebi Mehmed (Sultaniye) Medrese
si'ne 50 akçe ile müderris tayin etmiştir 
(a.g.e., s. 91-92). Ancak bunun ne zaman 
olduğu bilinmemektedir. Taşköprizade'
nin, bu tayinin ardından onun inegöl ka
dılığına getirilm e tarihini 848 ( 1444) ola
rak vermesi söz konusu olayın. ll. Meh
med'in henüz on iki yaşında iken tahta 
çıktığı ilk saltanatı sırasında ( ı 444-1446) 

cereyan ettiğini düşündürmektedir. Mec-

Hızır Bey'in 
mezar tası

Zeyrek 1 
istanbul 
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di ise bu hadisenin ll. Mehmed'in salta
natının ilkyıllarında vuku bulduğunu kay
detmekle yetinir ( Şekaik Tercümesi, s. 
lll) . Hızır Bey, Bursa'da iken Hocazade 
Muslihuddin ve Hayall Ahmed Efendi gi
bi iki talebesinin de yardımıyla her biri ile
ride adını duyuracak olan birçok öğrenci 
yetiştirdi. Muslihuddin Kastalani (Keste-
11). Alaeddin Arabl. Hocazade. Hatibzade 
ve M uarrifzade bunlardan bazılarıdır. Da
ha sonra Edirne'deki Üç Şerefeli Cami 
Medresesi'nde ders veren Hızır Bey (855/ 
1451) Yanbolu kadılığı da yaptı. Fatih Sul
tan Mehmed, İstanbul'un fethinden he
men sonra Hızır Bey' i yeni başşehre kadı 
olarak tayin etti. Böylece Hızır Bey şehrin 
çeşitli meseleleriyle ilgilenmeye başladı; 
adliye. belediye. emniyetve imar hizmet
lerinde önemli düzenlemelerde bulundu. 
Ancak bu görevde iken genç sayılabilecek 
bir yaşta vefat etti (Reb!ülewel 863/0cak 
1459). Mezarının Zeyrek'te olduğu belir
tilir. Mecdl, kabrinin Şeyh Vefa yakının
da divan şairi Necati Bey'in yattığı tekke
nin haziresinde bulunduğunu kaydeder 
(a.g.e., s. 113) . İstanbul'un Kadıköy ilçesi
ne bu ad, buranın Fatih Sultan Mehmed 
tarafından Hızır Bey' e arpalık olarak tah
sis edilmesi dolayısıyla verilmiştir. İstan
bul Unkapanı'nda onun adını taşıyan bir 
mahalle ve bir mescidinin olduğu bilin
mektedir. 

Hızır Bey'in üç oğlu ve iki kızı olmuştur. 
Oğulları Yakub Paşa, Müftü Ahmed Paşa 
ve Tazarru'name sahibi Sinan Paşa dö
nemlerinin ünlü ilim adamlarındandı . Kız

ları Hacı Kadın ve Fahrünnisa Hatun ise 
yardım severlikleriyle tanınmışlardı. 

Hızır Bey, Arap ülkelerine gitmeden 
Arapça'yı öğrenen Osmanlı alimlerinden 
ve aynı zamanda Fahreddin er-Razl'nin 
ketarn ekolünü devam ettirenlerden biri
dir. Kaynaklarda onun ilmi şahsiyeti "ikin
ci İbn Sina", "ilim dağarcığı" ve "ilmin ale
mi" (başlı başına bir iLim dünyası) takap
ları ile ifade edilmiştir (Taşköprizade, s. 
92; Kınalızade, I, 341 ). Taassuptan uzak, 
açık fikirli, ince ruhi u olduğu ve latifeden 
hoşlandığı belirtilen Hızır Bey yüksek bir 
şiir kabiliyetine sahipti. Az fakat öz eser
ler vermiştir. Eserlerinin azlığında, idare
cilik görevleri yanında genç sayılabilecek 
bir yaşta ölmesinin de etkisi vardır. Hızır 
Bey'in ilmi ekolünü devam ettiren ünlü 
öğrencileri arasında Hayali. Hocazade 
Muslihuddin ve Kesteli sayılabilir. 

Eserleri. 1. el-/faşidetü 'n-niiniyye*. 
Hızır Bey'in eserleri içinde en meşhur ola-
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nıdır. 1 OS beyitten meydana gelen kasi
dede ketarn meseleleri önemlerine göre 
bir veya birkaç mısrada ele alınmış ve Ma
türldl ekolü çerçevesinde işlenmiştir. Eser 
pek çok kimse tarafından tercüme ve 
şerhedilmiştir. örnek olarak İsmail Müfid 
Efendi (İÜ Ktp.,TY, nr. 354) ve İmamzade 
Mehmed Esad Efendi'nin (İÜ Ktp., nr. 

1291, 9776) manzum Türkçe tercümele
riyle Hayall Ahmed Efendi (İstanbull317) 
ve Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'nin(is
tanbul 1312) şerhleri zik.redilebilir. z. 
<ucaletü leyle ev leyleteyn. Kaynaklar
da verilen bilgiye göre, Fatih Hızır Bey'in 
kendisine sunduğu bu kasideyi görüşü
nü almak üzere Molla GüranT'ye gönder
miş, Güranl, lazım olan "zade" fiilinin ka
sidede müteaddl olarak kullanıldığını sul
tana bildirmiş, sultan da durumu Hızır 
Bey'den sormuştur. Hızır Bey bu itiraza, 
"zade" fiilinin Kur'an'da müteaddl kulla
nıldığını gösteren. aynı zamanda haset
çilik ve ikiyüzlülüğe dair iğneleyici ifade 
taşıyan bir ayetle (ei-Bakara 2/ıO) karşı
lık vermiştir (Taşköprizade, s. 94). Ucô.

Je'nin ayrı bir kaside mi, yoksa el-~aşi
detü'n-nilniyye'nin ithafnamesi mi ol
duğu tartışmalıdır. Eseri müstakil bir 
kaside kabul edenlerin yanında (a.g.e., 

s. 93; Keşfü'?-?Unün, II, 1348- ı 349). çok 
kısa olması ve el-~aşidetü'n-nilniyye 

ile aynı kafiyeyi taşıması sebebiyle adı 
geçen kasidenin bir ithafnamesi oldu
ğunu, daha sonra ithafnamenin unutu
lup sadece kaside metninin devam ertirii
diğini ileri sürenler de vardır (Ünver, s. 33). 
Hızır Bey. kasidenin sonunda bu eseri 
bir iki gecede yazdığım kaydetmekte
dir. Ancak hemen hemen bütün kelam 
meselelerini ele alan el-~aşidetü'n-nil
niyye'nin bir iki gecede yazılması müm
kün değildir. Ayrıca kasidenin vezni 
"müstef' ilün ffıilün müstef'ilün failün" 
şeklinde iken <ucale'nin mevcut be
yitlerinin vezni "mefallün mefallün feO
Iün" şeklindedir. 3. Tefsir-i Yô.sin-i Şe

rit. Yasin sOresinin Türkçe tefsirinden 
ibaret olan eserde ayet ve hadis metin
leri yazıldıktan sonra gerekli açıklamalar 
Türkçe olarak yapılmaktadır. Eserde ri
vayet ve dirayet metotları birleştirilmek
te, Mevlana'nın Meşnevi'siyle benzeri 
tasavvufi eserlerden de beyitler nakledil
mektedir. Süleymaniye (İbrahim Efendi, 
nr. 140) ve Millet (Ali Emir! Efendi, nr. 58, 
59) kütüphanelerinde yazma nüshaları 
bulunan eserin İbrahim Efendi nüshası-

nı Ayşe Hümeyra Aslantürk neşretmiştir 
(Yasin-i Şeri{Tefsiri, istanbul ı 997). 4. Ter
ceme-i Külliyyô.t-ı Hoca Ubeydullah. 
Nakşl şeyhlerinden Hoca Ubeydullah'ın 
vaazlarını ve tasavvufi nasihatlerini ihti
va eden risalelerinin Türkçe tercümesidir 
(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, 
nr. 2047/3, vr. 148•-22ı•ı . S. Terceme-i 

Metô.li'u'l-envô.r. Kadı Siraceddin ei-Ur
mevl'ye ait Metali"u'l-envô.r adlı mantık 
kitabının bazı ilavelerle birlikte Farsça'ya 
yapılan tercümesidir. Fatih'in isteği üze
rine gerçekleştirilen tercümenin bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Ayasofya, nr. 2488). 6. Tu]Jfe-i 
Sultan Murad Ijan. Fatih Sultan Meh
med'in babası Il. Murad'a ithaf edilen 
Farsça bir risaledir (Beyazıt Devlet Ktp., 
nr. 5577, vr. 4ıb-44•). Eserde, Hz. Adem'in 
kendi ömründen kırk seneyi Hz. DavOd'a 
verdiğineve ResOl-i Ekrem'in Medine'de 
öğle vaktinin farzını dört rek'at olarak kıl
dıktan sonra Zülhuleyfe'de ikindinin far
zını iki rek'at kıldığına dair rivayetlerle il
gili olarak akla gelebilecek sorulara ce
vap yanında Hz. Süleyman'ın DavOd'dan 
tevarüs ettiği bildirilen şeyler (en-Nemi 
27/ı6) hakkında Zemahşerl'nin görüşle

rine de yer verilmiştir. 

Hızır Bey'in. kaynaklarda üzerinde 
önemle durulan ve bazılarında bir "Kasl
de-i Taiyye" olduğu ileri sürülen bir müs
tezadı da bulunmaktadır. Yedi beyitten 
meydana gelen müstezad, Hızır Bey'in 
hassasiyetinin ve ince ruhunun ürünü ola
rak kabul edilir. Süleymaniye Kütüphane
si'nde iki nüshası bulunan (Fatih, nr. 5427, 
vr. 2 ı I b; Laleli, nr. 3707/7) kasidenin met
nine Taşköprizade eş-Şe]f.ö. 'i]f.'te yer ver
miştir (s. 93). Kaynaklarda ayrıca ljô.şiye 
'alô. Şer]Ji Tecridi'l-'a]f.ö.'id adlı bir eser 
Hızır Bey' e nisbet edilmekte (Hediyyetü '1-
<arifin, I, 346). AtOfi Hayreddin Hızır'a iza
fe edilen Şer]) u isô.güci fi'l-mantı]f. adlı 
eserin de ona ait olabileceği ileri sürüi
mektedir (a.g.e., 1, 346). 

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazan 
Hızır Bey'den önce tarih düşürme daha 
çok bir lafız. terkip veya sadece ebced 
harflerinin zikriyle yapılırken o bunu şii
rin son mısraında uygulayarak yeni bir çı
ğır başlatmıştır. İstanbul'un fethi için dü
şürdüğü tarih bunun örneklerinden biri
dir: "Feth-i İstanbul'a nusret bulmadılar 
evveiOn 1 Feth edip Sultan Muhammed 
kıldı tarih "ahırOn" (857) . Kınalızade Ha
san Çelebi onun Türkçe şiirlerine örnek 
olarak bir gazeline yer vermiştir ( Tezkire, 
I, 342). 
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~ MUSTAFA SAiD VAzıcıOGLU 

HIZIR BEY CAMii 

Manisa Soma'da 
XVIII. yüzyıl sonlarında 

yapılmış cami. 

İlçenin eski bir yerleşim mevkii olan Cu
ma mahallesinde bulunmaktadır. Kitabe
sine göre 1 Z06 ( 1791 -92) yılında Çapa
noğlu Süleyman Bey tarafından yaptırıl

mıştır. Fakat kısa bir müddet sonra Emir 
Hızır Bey caminin içini bütünüyle yenile
miştir. 

Hı zır Bey camii 'nin mihrap duvarı ile minberi 

Kareye yakın bir plana sahip olan cami
nin dış duvarları kagir olmakla beraber 
iç aksarnı ahşaptandır. Son cemaat yeri, 
ince ağaç direkiere oturan barak profilli 
kemeriere sahip olup üzeri ahşap örtülü 
ve dışa taşkın saçaklı olarak düzenlenmiş
tir. Sütun araları son yıllarda camekanlar
la kapatılmış olan son cemaat yerinin ah
şap kaplamalı tavanında biri ortada, ikisi 
yanlarda olmak üzere Osmanlı sanatının 

son döneminde çok yaygın olan şemseler 
yapılmış , tavanın geri kalan yüzeyleri çı
talarla karelere bölünmüştür. 

Ana mekana geçişi sağlayan kapı fazla 
bezemeli değildir. Bunun üstünde aynı 
dönemin konak, yalı ve evlerindekine ben
zeyen çıkma halinde bir mükebbire yer 
alır. Bu duvarda sağlı sollu birer mihrap 
bulunur. Üzerlerine altışar kartuş içine 
işlenmiş birer kitabe yerleştirilen mih
rapların içieri ve kitabelerin üstlerinde
ki tepelikleri çok zengin kalem işi nakış
larla süslenmiştir. Cümle kapısının iki ya
nındaki pencerelerin alınlıklarında ise 
Mekke ve Medine'yi tasvir eden fresko 
tekniğinde resimler yapılmıştır. Son ce
maat yeri mihraplarının içieri gibi tepelik
leri de cami resimleriyle bezenmiştir. Bu 
duvarın yukarı kısmında bir dizi halinde 
mükebbirenin iki tarafında altı pencere 
sıralanmaktadır. 

Ana mekan, ahşap bir çatı içine gizlen
miş bir ku b be ile örtülüdür. Kubbenin se
kizgen biçimindeki iç yüzeyi de ortadaki 
bir göbek dışında sekiz bölüme ayrılarak 
bunların içieri ve etrafiarı çiçeklerle be
zenmiş, barak çerçeveli madalyonlarla 
süslenmiştir. 

Cami ha rimi, mekanı üç taraftan saran 
ve ahşap sütunlara dayanan barak profil
li kemeriere sahip üstünde bir galeri bu
lunan mahfillerle çevrilmiştir. Çıtalı ta
vanı olan ve duvarların üst kısımları na
kışlarla süslü bulunan bu üst kat mahfi
lin üzerinde bir çıkıntı halinde yer alan 
balkanun (veya galeri) alt yüzeyinde çe
peçevre manzara resimleri sıralanır. 

Yapının içinde kapı üstlerinde, mahfil 
üzerindeki balkon un eteğinde ve mihrap
ta barak kompozisyonların yanı sıra man
zara resimleri bulunmaktadır. Ayrıca se
kiz ağaç direk üzerine oturan yuvarlak ke
merli ve geniş saçaklı şadırvan da barak 
üslupta renkli kalem işleriyle bezenmiştir. 

Hızır Bey Camii, iç yüzeylerini kaplayan 
çok zengin kalem işi nakışları bakımın
dan Rumeli 'de birçok örneği bulunan Os
manlı dönemi eserlerinin Anadolu'da pek 
rastlanmayan bir benzeridir. Bu süsleme
nin bütünüyle eski Türk motiflerine ya-

HIZIRHAN 

H ızır Bey camii'nin son cemaat yeri duvarından bir görü · 

nüs 

bancı Batı'nın barak üsiGplu motifleriyle 
yapılmış olması . bu sanat akımının Batı 
Anadolu 'da XIX. yüzyıl başlarında iyice ha
kim olduğunu gösterir. 
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HIZIR GÜNLERİ 
-, 

Halk arasında yazın başlangıcı sayıla~ 
6 Mayıs (hıdrellez) günü başlayıp 

L 

L 

8 Kasım'a kadar devam eden 
dönem için kullanılan bir tabir 

(bk. TAKviM). 

HIZIRHAN 
(01> ya> ) 

ei-Melikü'I-Kerim Seyyid Hızr Him 
b. Melik Süleyman el-Alevi 

(ö. 824/1421) 

Delhi'de hüküm süren 
Seyyidler hanedanının kurucusu 

ve ilk hükümdan 
(1414-1421). 

_j 

-, 

_j 

Hz. Peygamber'in soyundan gelen bir 
aileye mensuptur; babası Melik Süley
man Thğluklular'ın Mültan caglrdarı idi. 

Çocukluğu bu şehirde geçmiş , babasının 
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