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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 
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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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HIZIRHAN 

ölümünden sonra Tuğluklu Sultanı lll. 
Muhammed ( 1390-1393) tarafından onun 
yerine tayin edilmiştir. Tuğluklu Veziri 
Mali u (ikbal Han) ve Diopalpur hakimi Sa
reng Han ileyaptığı mücadelede Mültan'
daki caglrini kaybetti ( 1396) . Timur'un 
Hindistan seferisırasında ( 1398) Mevat'a 
kaçtı; fakat daha sonra onun hizmetine 
girdi. Tuğluklu sultanları Nusret Şah ile ll. 
Mahmud'un saltanat mücadelelerinden 
faydalanan Hızır Han yöre halkını kendi 
tarafına çekti. Timur'un ayrılmasından 
sonra Tuğluklu Veziri Mallutekrar ortaya 
çıkarak HızırHan'ın arazisini istila etmek 
istediyse de başarılı olamadı. Akabinde Hı
zır Han karşı hücuma geçti ve kısa za
manda Mültan ve Diopalpur dışında La
hor ve Sind'i, arkasından da Delhi yolu 
üzerindeki kale ve kasabaları hakimiyeti 
altına aldı. ll. Mahmud ile veziri Mallu, 
HızırHan'ın yayılma politikasına karşı 

koymak istediler; ancak başarılı olama
dılar ve Mallu Mültan'ı tekrar istila etme
ye çalışırken yenitip öldürüldü ( 1405). Da
ha sonraHızırHan Delhi'de kendine taraf
tar kazanmaya çalıştı. Sultan Mahmud 
ölünce iktidar boşluğundan faydalanan 
Devlet Han Ludl ( 1413-1414) yönetimi ele 
geçirdi. Fakat Delhi içerisinde taraftarla
rı iyice artmış olan Mültan Valisi HızırHan 
birkaç ay sonra muzaffer bir şekilde şeh
re girdi ve kendini Timurtutar'ın vasali 
ilan etti (28 Mayıs 1414). Böylece Delhi 
Sultanlığı'nda Seyyidler hanedanı döne
mi başlamış oldu; tutuklanan Devlet Han 
Ludl bir süre sonra öldürüldü. 

HızırHan'ın idareyi ele almasından son
ra bazı eyaletlerde olaylar çıktı ve racalar 
fırsattan istifade ederek haraç ödeme
diler. Bu gelişmeler üzerine Hızır Han, ve
ziri Tacülmülk'ü asileri cezalandırmakla 
görevlendirdi ve bölgelerde sükunet tek
rar sağlandı ( 1416). 

Sonuna kadar bağlı kaldığı Timurl u aile
sine saygısından dolayıHızırHan "sultan" 
unvanını atmayıp "mesned-i all" ve "ra
yat-ı a'la" unvanlarıyla yetindi. Saltanatı 
boyunca Timurlular adına hutbe okuttu 
ve para bastırdı; ancak820'de (1417) 
Şahruh'tan sikkelere kendi adını da koy-

. ma iznini aldı. Halaeller ve Tuğluklular za
manındaki devlet teşkilatını koruyan ve 
adet olduğu üzere önemli devlet memu
riyetlerine yeni tayinler yapan HızırHan'ın 
hükümdarlık dönemi genellikle sınırları
nı genişletmek ve kendisine başkaldıran. 
vergilerini ödemeyen Hindu racalar ile 
eyalet valilerini tedip etmekle geçti. Biz
zat kumanda ettiği seferterin çoğunda 
başarılı olarak istikrarı sağlamış. bunun 
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sonunda da topraklarını genişletip Delhi 
ve Pencab'ı tekrar birleştirmiştir. 

Hızır Han, Gwalior ve Mevat üzerine 
yaptığı seferden dönerken İtave denilen 
yerde hastalandı ve 1 7 Cemaziyelewel 
824'te (20 Mayıs 1421) Delhi'de vefat et
ti. Adil. cömert. sözüne sadık ve dindar 
bir hükümdar olarak tanınıyordu. Timur 
tarafından tahrip edilen Delhi ve civarı 
onun zamanında imar edilmiş. ülkede gü
venlik sağlanmış ve ekonomik durumda 
düzelme olmuştur. 
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li@!] ENVER KONUKÇU 

HIZIR HAYREDDiN REİS 
(ö. 979/1572 [?]) 

Ünlü Türk denizcisi. 
_j 

Akdeniz'de faaliyet gösteren ve Os
manlı donanmasına hizmet eden bir aile
den gelir. Babası, Barbaros Hayreddin Pa
şa'nın önde gelen yedi reisinden biri olup 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Sefe
ri'nde ( 1522) deniz harekatını büyük bir 
başarıyla idare eden Kurdoğlu Muslihud
din Reis'tir. Muslihuddin Reis, Barbarös 
Hayreddin'e duyduğu hayranlıktan ötü
rü erkek çocuğu olunca adını Hızır Hay
reddin koymuştur. Bazı resmi belgeler
de Hızır Hayreddin'in adı Kurdoğlu Hızır 
Reis olarak da geçer (BA, MD, nr. 3, hk. 
1004). 

Hızır Hayreddin bir süre Barbaros'un 
emrinde çalıştı. Mesleğinde giderekyük
seldi ve önemli hizmetlerde bulundu; 
hassa reisieri arasında yer aldı. 12 Receb 

967'de (8 Nisan 1560) Rodos beyi Ahmed'in 
sefere gitmesi emredildiğinden Hızır Hay
reddin, adanın ve civardaki limanların ko
runması, tüccar gemilerinin güvenliğinin 
sağlanması ile görevlendirildi. Ancak 23 
Nisan'da gönderilen bir başka emirle, va
zifesinden feragat eden İskenderiye kap
tanı Şüca'nın yerine tayin edildi (BA. MD, 
nr. 3, hk. 940,999, 1004, 1032). Mısır'daki 

kaptanlığı sırasında bazı önemli görevle
ri yerine getirdi, bu arada Süveyş kaptan
lığını da üstlendi. Nitekim Reblülewel 
972'de (Ekim 1564) Süveyş kaptanı iken 
İzmir civarındaki Sığacık/ Sığla sancak be
yiliğine tayin edildi (BA. MD, nr. 6, hk. 294). 

Onun bu görevde ne kadar kaldığı ve ne 
gibi faaliyetlerde bulunduğu bilinmemek
le birlikte ll. Selim'in saltanatının ( 1566-
15 7 4 ı ilk yıllarında Sumatra'da Açe sul
tanlığına yardım kararı alındığı sırada yi
ne Süveyş kaptanlığı yaptığı anlaşılmak

tadır. Kendisi bu sıfatla Hint seferine çık
m akla görevlendirilmiş, yerine Mahmud 
Reis getirilmiştir. Ancak Yemen'de isyan 
çıkması Hızır Hayreddin'in Açe'ye gitme
sine engel oldu. Zeydiyye ailesinden olan 
İmam Mutahhar'ın isyan ederek San'a 
Beylerbeyi Murad Paşa'yı esir alıp kendi 
adına hutbe akutması üzerine Şam Bey
lerbeyi Lala Mustafa Paşa Yemen serdar
lığına tayin edildi. Bu arada 29 Cemaziye
lah ir 975'te (31 Aralık 1567) Hızır Hayred
din Reis'e gönderilen bir hükümle de 
Hint'e gitmek için hazırlamış olduğu on 
beş parça gemiyi alıp Süveyş kaptanı 
Mahmud Reis ile birlikte Yemen tarafına 
gitmesi emredildi (BA. MD, nr. 7, hk. 
916). Hızır Hayreddin'in Yemen'e gitme
si, Serdar Lala Mustafa Paşa ile Mısır Bey
lerbeyi Koca Sinan Paşa arasındaki anlaş
mazlık yüzünden aylarca gecikti. Serda
rm Hızır Hayreddin'le beraber Kahire'ye 
gelişinden sonra toplanan divanda da an
laşmazlık giderBemedi (All, vr. 176•) . Bu
nun üzerine 21 Safer 976'da (15 Ağustos 
1568) Lala Mustafa Paşa aziedilerek Ye
men serdarlığına Sinan Paşa getirildi. Bu 
yüzden donanma da ancak bu tarihten 
sonra İskenderiye'den hareket edebildi. 
Sinan Paşa ile yeni San'a Beylerbeyi Özde
miroğlu Osman Paşa. İmam Mutahhar'ın 
ele geçirdiği yerleri geri almak için müca
deleye başladılar. Hızır Hayreddin ordu
ya bir yandan malzeme taşırken öte yan
dan isyanın bastırılması için denizden 
yardımcı oldu. 1 569 baharında da serda
rm emriyle Aden'i kuşattı. Zilkade 976 
(Mayıs 1 569) içinde Aden 'in alınması ile 
Yemen isyanı tamamıyla bastırıldı. 

İsyanın bastırılmasından sonra Hızır 
Hayreddin, bu arada Açe için hazırlanan 


