
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!-
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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 



Hüsrev Pasa Türbesi'nin kubbe saçagındaki tas süslemele
rinden bir detay 

uyandırmaktadı r. Sinan'ın, ilk önemli 
eserlerinde Şehzade Camii'nde de oldu
ğu gibi dış süslemeye önem verdiği, fa
kat daha sonra bundan vazgeçtiği dikka
ti çeker. Bu türbe, taşlarını kavurup ke
miren. zengin süslemesini , ahşap kapı 
ve pencere kanatlarını tahrip eden yan
gınlara ve nihayet yıllarca süren ilgisizlik 
ve bakımsızlığa rağmen Osmanlı dönemi 
Türk mezar mimarisindeki müstesna ye
rini muhafaza etmektedir. 
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HÜSREV ve ŞIRİN 

İran ve Türk edebiyatiarına has 
klasik mesnevi konusu. 

_j 

Bir aşk macerasının asırlar boyunca il
gi görmüş ve sevilmi ş hikayesi olan Hüs
rev ve Şirin'in aslı Sasanl Hükümdan Per
vlz'in hayatından alınmış olup Şirin ü Hüs
rev, Şirin ve Perviz, Ferhad ve Şirin. Per
hadname gibi adlarla da bilinmektedir. 

Yaşadığı dönemden itibaren Hüsrev'in 
şaşaalı saltanatı (590-628), sevgilisi Şirin. 
atı Şebdiz ile musikişinasları Barbed. Ni-

kisa ve hazineleri hakkında çeşitli efsane
ler ortaya çıkmıştır. Hüsrev'in çok zengin 
ve ihtişamlı bir hükümdar olduğunu be
lirten tarihi kaynaklarda onun siyasi ha
yatına geniş yer verildiği halde Şirin'le 
münasebetine birkaç satırla temas edilir. 
Mesnevilerde ise Hüsrev'in siyasi hayatı 
kısaca geçilirken asıl ağırlığı Şirin ile olan 
aşk macerası teşkil eder. Hüsrev'in tarihi 
şahsiyetinin çok iyi bilinmesine karşılık 
Şlrin'e ait bilgiler birbirini tutmamakta
dır. Onun, hikayeye aykırı olarak İran bü
yüklerinden birinin cariyesi diye gösteril
mesi yanında (Mirhand, ı, 265-267; H and
ınir, vr. 92'-b) Hüsrev'in cariyesi (Taberl, 
lll, ı 14) veya Romalı hıristiyan bir kız ola
rak da (Lebeau, Xl, 50 ı) söz konusu edil
diği görülür. Şahname ise Şlrin'i Ermen 
ülkesi melikesi Mihln Banu'nun yeğeni 
olarak tanıtı r. Nizarni-i Geneevi ile Ali Şlr 
Neval de onu böyle göstermişlerdir. Hika
yenin diğer kahramanı olan Ferhad'ın ta
rihi şahsiyeti ise meçhuldür. Şahname 
ve Ravzatü'ş-şata'da adı geçmez; Niza
ml'de, Rum diyarında (Bizans) su yolları 
yapmakla ün salmış usta bir mimar ve 
mühendis olarak görülür. Şeyhl'nin ese
rinde Hüsrev'in müşaviri Şavur'un Çin'
den ders arkadaşı olur. Nevai'de Çin haka
nının oğlu olan bir mimar ve ressamdır 
(mesnevinin bu kahraman l arı hakkında 

daha geniş bilgi için bk. Hüsrev ü Şirin 
[haz. Faruk K. TimurtaşJ, hazırlayanın gi
rişi, s. 18-21 ). 

Hüsrev ve Şirin konusu. edebiyatta ilk 
defa Firdevsl'nin Şahname'sinde siyasi 
mücadeleler esas olmak üzere yer almış

sa da ona asıl şeklini vererek başlı başına 
klasik bir konu haline gelmesini sağlayan 
Nizarnl-i Geneevi olmuştur. Onun mesne
vi tarzında ölümsüzleştirdiği bu macera 
kendisinden sonra yüzyıllar boyunca elli
den fazla şair tarafından işlenmiştir. Bu 
eserler, bazı farklı tarafları bulunmakla 
beraber hep Nizarni'nin eserinden ilham 
alınarak yazılmıştır. 

Mesnevinin Nizarni'deki şekliyle esas 
çerçevesi şöyledir : Çocuğu olmayan İran 
hükümdan Hürmüz'ün Tanrı'ya yakarış
ları ve adakları sonunda dünyaya gelen 
oğlu Hüsrev. büyük bir itina ile büyütülüp 
delikanlılık çağına vardığında bir gece rü
yasında gördüğü dedesi Enuşirevan'dan 
kendisine Allah tarafından şu dört şeyin 
ihsan edileceği müjdesini alır: Emsalsiz 
güzellikte bir sevgili, adı Şebdiz olan ha
rikulade bir at, Barbed adında bir musi
kişinas ve muhteşem bir taht . Hüsrev 
gün görmüş, ülkeler dolaşmış. maharet
li bir ressam olan nedimi Şapur'dan Er-

HÜSREV ve STRiN 

Şirin'in Hüsrev' in resmine bakmasını tasvir eden bir min
yatür (Londra British Library, Ad. nr. 27261, vr. 116•) 

men melikesi Mihin Banu'nun Şirin adın
da dünyalar güzeli bir yeğeni ve onun da 
Şebdlz adlı bir atının bulunduğunu öğre
nir. Hakkında duydukları ile Şlrin'e aşık 
olan Hüsrev, Şlrin'i istetmek için Şapur'u 
Ermen diyarına gönderir. Şapur. Hüs
rev'in resimlerini yaparak Şirin'i n görebi
leceği yerlere asıp onun ilgi ve merakını 
uyandırır. Daha sonra da rahip k.ılığı ile 
ortaya çıkar ve gerçeğ i anlatır. Şirin de 
resimlerine bakarak Hüsrev'e aşık olur. 
Hüsrev'in bir yüzüğü ile beraber resmini 
Şlrin'e veren Şapur. Hüsrev'i bulmak üze
re onun ülkesi Medain'e gitmesini söyler. 
Şirin, erkek kıyafetine girip avianmak ba
hanesiyle atı Şebdlz'e binip saraydan ay
rılır ve Medain yolunu tutar. Diğer taraf
ta, memleketinin kumandanlarından Beh
ram-ı Çubin'in entrikası yüzünden babası 
ile arası açılan Hüsrev, sadık bendelerine 
Şirin gelecek olursa onu ücra bir köşkte 
ağırlamaları için talimat verip kıyafetini 
değiştirerek Ermen ülkesine doğru yola 
çıkar. Yolda bir göl kenarında konaklar ve 
gölde yıkanmakta olan Şlrin'i görür. An
cak ikisi de değişik kıyafetlere girmiş ol
duklarından birbirlerini tanımazlar ve ak
si istikamette yollarına devam ederlerse 
de bir süre sonra durumun farkına varır
lar. Şirin, Mihln Banu'dan izinsiz ayrıldığı 
için Ermen'e dönemeyeceğini düşünerek 
Medilin'deki köşkte Hüsrev'in geri dönü-
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