
re ile bir dershaneden ibaret olduğu be
lirtilen yapıda Uluçarn köşedekilerle bir
likte toplam hücre sayısının on beş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Türbe. Caminin doğu tarafında bulu
nan ve kapının yanında kartuş içindeki 
kitabeden Mardinli Şa'ban b. Abdullah ta
rafından yapıldığı anlaşılan Hüsrev Paşa'
nın türbesi sekizgen planlı kesme taştan 
bir binadır. Türbe kapısının diğer tarafın

da mimar kitabesinin simetriğinde ise şu 
kitabe yer alır: "el-Mü'minü hayyün fi'd
dareyn" (Mümin iki dünyada da diridir) . Üs
tü sivri külahlı olan yapının içinde ise ku b
be vardır. Türbe kapısı üstünde Türkçe 
kitabesi yer almıştır. Her cephesinde di
limli boşaltma kemeri içinde bir pencere
si bulunan bu küçük mimari eser genel 
görüntüsüyle yapıldığı yılların klasik Os
manlı-Türk mimari üslfıbuna uymayan 
bir karaktere sahiptir. 

Van'daki Hüsrev Paşa Camii şimdiye ka
dar sanat tarihi bakımından yeterli de
recede incelenmediği gibi iyi bir rölövesi 
de henüzyayımlanmamıştır. Nisbetleri ve 
dış hatları Osmanlı ve Mimar Sinan'ın üs
!Gbuna oldukça aykırı düşen eserin en do
ğudaki abidevi yapılardan biri olarak üze
rinde durulması gerekımektedir. 

Hüsrev Pasa Türbesi-Van 

Hüsrev Pasa 
Külliyesi 

kazısında 

bulunan 
bazı çini 

örnekleri 
(Van Müzesi) 
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li] SEMAVİ EYiCE 

HÜSREV PAŞA 
KÜTÜPHANESi 

Koca Hüsrev Paşa (ö. 1855) tarafından 
İstanbul Eyüp'teki 

L külliyesinde kurulan kütüphane. _j 

11. Mahmud ve Abdülmecid dönemleri
nin önde gelen devlet adamlarından olan 
Hüsrev Paşa'nın Eyüp Bostan iskelesi'nde 
inşa ettirdiği bina 1255 ( 1839) yılından 
itibaren kütüphane olarak faaliyet gös
termiştir. Kütüphanenin vakfiyesi 15 Şa
ban 1270 (13 Mayıs 1854) tarihinde dü
zenlenmiş olup kitapların üzerindeki va
kıf mührü 1271 (1855) yılını göstermek
tedir. Hüsrev Paşa, vakfiyede talebeler ve 
diğer kimseler için 1 O 15 ciltkitap vakfet
tiğini bildirmektedir. Ancak daha sonraki 
ilavelerle bu kütüphanede 714'ü yazma, 
'f45'i basma olmak üzere toplam 11 59 
kitap bulunduğu tesbit edilmiştir. Basma 
kitapların fihristi ll. Abdülhamid devrin-

HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESi 

de Defter-i Kütübhane-i Hüsrev Paşa 
(İstanbu l , ts.) adıyla yayımlanmıştır. Kü
tüphanede bulunan kitaplar 935 sıra nu
marasına kadar numaralanmıştır. Vakıf 
mühründe "Mine'l-kütübi'lletl vakafeha 
abdü'l-faklr ila keremi rabbihi'l-gaffır şey
hü'l-vüzera Mehmed Hüsrev Paşa enca
hullahü sübhanehfı m im ma yehaf 1271" 
ibaresi yer almaktadır. 

Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndeki kitap
lar 1914 yılında Sultanselim'deki Medre
setü'l-mütehassısln'e, 1918'de Süleyma
niye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. 1924 
yılında çıkarılan Tevhld-i Tedrlsat Kanu
nu ile kütüphaneterin Maarif Vekilieti'ne 
devredilmesinden sonra kitaplar Hüsrev 
Paşa Kütüphanesi'ne iade edilmiş , aynı 

yıl Eyüp Sultan Camii, Mihrişah Sultan, 
Beşir Ağa, Esmihan (ismihan) Sultan, Ha
san Hüsnü Paşa kütüphaneleri de bu kü
tüphaneye bağlanmıştır. 

Vakfiyeye göre Hüsrev Paşa Kütüpha
nesi'nde bulunan üç hafız-ı kütüb, oku
yuculara kitap verilmesi hizmeti yanında 
kitapların korunmasıyla da görevliydi. Bi
rinci hafız-ı kütübe 500, ikinci hafız-ı kü
tübe 200. üçüncü hafız-ı kütübe 100 ku
ruş aylık tahsis edilmiş olup bu ücretler 
o dönemdeki emsallerinden yüksek tu
tulmuştur. 

Kütüphane binasının Haliç'e yakın ol
ması kitapların rutubetten etkilenmesi
ne sebep olduğundan Hüsrev Paşa kitap
ları ile buraya bağlı olan kütüphaneler 
1957 yılında tekrar Süleymaniye Kütüpha
nesi'ne nakledilm iştir. Daha sonra uzunca 
bir süre Eyüp İlçe Halk Kütüphanesi ola
rak kullanılan yapı bakımsız ve harap du-

Hüsrev Pasa 
Kütüphanesi'nin 

vakıf mührü 
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HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESi 

ruma gelince 1985 yılında terkedilm iştir. 
1990'da kısmen tamir edilerek kubbeleri 
kurşunla kaplanan yapının kullanım hak
kını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alan 
Kültür Bakanlığı burada herhangi bir hiz
met vermediğinden bina halen boş dur
maktadır. 
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Iii ATiLLA ÇETİN 

HÜSREV PAŞA TÜRBESi 

İstanbul' da 
XVI. yüzyılda yapılmış 

Mimar Sinan eseri türbe. 
_j 

Fatih ilçesinin Yenibahçe vadisine (gü
nümüzde Vatan caddesi) inen yamacın
da bulunmaktadır. Yakınında yine Mimar 
Sinan'ın yapısı Sali Paşa Camii ile su yolla
rı emini Neccar Mehmed Efendi'nin tür
besi vardır. 

Türbe Diyarbekir, Halep, Şam beyler
beyi olan, Rumeli beylerbeyiliğine kadar 
yükselerek ikinci vezir mertebesine ula
şan Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptın!-

Hüsrev Paşa Türbesi-Fatih 1 istanbul 
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mıştır. Türbenin kapısı üstündeki alınlık
ta iki satır halindeki kitabe bulunmakta
dır. Burada "Mezar-ı Hüsrev Paşa rahme
tuilahi aleyh" yazısından sonra, "Hak kıya

mette inayet eylesin 1 Mustafa ona şefa
at eylesin ll İşitenler dediler tarihini 1 Da
im Allah ona rahmet eylesin, 952" şeklin
deki tarih beyitleri yazılıdır. Genellikle Hüs
rev Paşa'nın ölüm tarihi 951 (1544) ola
rak bilindiğinden kitabedeki 952 ( 1545) 
tarihi şaşırtıcıdır. Hüsrev Paşa Türbesi, 
eserlerinin adlarını veren çeşitli tezkire
lerden açıkça anlaşıldığına göre Mimar 
Sinan tarafından yapılmıştır. 

Hüseyin Ayvansarayi, Hüsrev Paşa Tür
besi yakınında olan Sali Paşa Camii'nden 
bahsederken IV. Murad dönemi sadra
zamlarından Tokat'ta idam edilen Hüs
rev Paşa'nın bu türbeye gömüldüğünü 
yazmıştır. Sonraları bu esere ilaveler ya
pan Satı Efendi, bu bilginin doğruluğuna 
inanarak aynı yere Sadrazam Hüsrev Pa
şa'nın biyografisini de eklemiştir. Bu se
beple Sadrazam Hüsrev Paşa'nın kesik ba
şının bu türbeye gömülmüş olabileceği 
düşünülebilir. 

Türbenin bulunduğu bölge, XVI. yüzyıl

da itibarlı bir semt sayılıyordu . Nitekim 
Mimar Sinan kendi vakfı olan mescidini de 
burada inşa etmişti. Ayrıca Hüsrev Paşa 
Türbesi'nin yakınında aynı vezirin yaptır
dığı bir de çarşı bulunduğu bilinmektedir. 
Yine onun vakfı olarak burada bir de sıb
yan mektebi vardı. Evliya Çelebi, İstanbul'
daki mekteplerden sadece birkaçının adı
nı bildirirken Yenibahçe yakınında olan 
Hüsrev Paşa-yı Atik Mektebi'nin manzum 
kitabesini vermektedir: " İzz ü ikbal ile 
Hüsrev Paşa 1 Mektebi yaptı ede Hak ba
ki 1 Dedi bir kamil ol dem tarihini 1 Dar-ı 
tahsil-ikelam-ı bakl, sene 947". Evliya Çe
lebi, Seyahatname'sinin camiler bölü
münde Aksaray semti yakınında Hüsrev 
Paşa-yı Atik Camii'nin de adını verir. Bu 
cami gibi sıbyan mektebi ve çarşısı da za
manla bütünüyle yok olmuştur. 

Osmanlı dönemi boyunca Haliç kıyıların

dan başlayıp Marmara'ya doğru ilerleyen 
büyük yangın felaketleri İstanbul'un bu 
semtini sardığında Hüsrev Paşa Türbesi 
ve çarşıs ı zarar görmüştür. Son olarak 
1918 yılındaki bir yangında türbe tekrar 
alevlerin arasında kalarak mimarisi bir 
defa daha zedelenmiştir. Uzun yıllar yan
gın yeri ortasında harap ve bakımsız hal
de kalan türbe 1950'de bir dereceye ka
dar tamir edilmiştir. İçinde hiçbir mefru
şat ve sanduka kalmayan türbenin etra
fını çeviren kesme küfeki taştan pencereli 
duvar da yakın tarihlerde yenilenmiştir. 

Hüsrev Paşa 

Türbesi'nin 
planı 

Türbe içten ve dıştan sekizgen planda 
küfeki taşından yapılmıştır. Kapının bu
lunduğu cephe hariç yedi cephesinde altlı 
üstlü, sivri kemerli ikl pencere açılmıştır. 
Köşelerde sütun çe şeklinde payeler ya
pılmış, her cephe silmelerle çerçevelen
miştir. Giriş iç içe birkaç silme ile belirtil
miş, bunun içindeki değişik profilli bir 
kemerle taçlandırılmıştır. Esas giriş çift 
renkli taşlardan geçmeli bir yay kemere 
sahiptir. üstünde ise kitabe yer alır. Du
varların en üst kenarında mukarnaslı bir 
korniş dolaşır. Bunun üstünde her cephe
de tekrarlanan alınlıklar ve taştan yon
tulma tomurcuklar sıralanmaktadır. Kur
şun kaplı ku b be. daha dar çaplı ve dış yü
zü kabartma süslemeli mahya hattı to
murcuklarla bezenmiş sağır bir kasnağa 
oturur. Girişin önünde kubbeli ve iki sü
tuna dayanan bir revak olması düşünü

lürse de böyle bir mimari elemanın ewel
ce olduğunu belli edecek hiçbir ize rast
lanmamıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi, belki 
sadece duvara saplanmış bir çift praçola 
dayanan ahşap bir saçağın olabileceğini 
belirtmektedir. 

Dış mimarisi o dönemdeki türbelerde 
pek görülmemiş bir derecede gösterişli 
ve zengin surette bezenmiş olan Hüsrev 
Paşa Türbesi'nin ilkyapıldığında bazı ka
lıntıların gösterdiği gibi iç duvarları da 
herhalde çinilerle kaplıydı. Ku b bedeki ka
lem işi nakışlar ise geçen yüzyılda yapıl
mıştır. İçeride kubbeye geçiş mukarnaslı 
bir korniş şeridiyle sağlanmıştır. 

Türbenin yanında hangi tarihte yapıl
dığı kesin olarak bilinmeyen bir de Rifai 
tekkesi bulunuyordu. Hazirede, son şey

hinin basit ahşap türbesinden başka her
halde hepsi aynı yıl bir salgında ölen 11 09 
(1697-98) tarihli Seyyid Mehmed Efendi 

. ile kıziarına ait kabirler mevcuttu. Bu ha
zirede ayrıca XIX. yüzyıla ait birkaç me
zar taşı daha tesbit edilmiştir. 

Hüsrev Paşa Türbesi Mimar Sinan'ın ilk 
yıllarına aittir. Onun çok daha ünlü kişiler 
için yaptığı türbelerin sadeliği görüldü
ğünde bu yapının gösterişli oluşu hayret 


