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HÜSREV ü ŞIRIN 
( ,;,y..~ _,_,_r> ) 

Altın Orda şairlerinden 

Kutb tarafından yapılan, 
Nizarni-i Geneevi'nin 

aynı adı taşıyan mesnevisinin 
ilk Türkçe tercümesi. 

Ku tb hakkında kaynaklarda bilgi yok
tur. Ancak eserde yer alan methiyeler ve 
sebeb-i teTif bölümündeki bazı beyitler
den hareketle onun Şehzade Tini Beg 'e 
kapılanmak isteyen (beyit 206-207). bu
nun için uzaklardan gelm iş (beyit 250-
25 ı) Hikizm veya Maveraünnehir menşe
li bir kişi olduğu , çeşitli ilimlerde bilgisi
nin bulunduğu (beyit 228-229). şehzade
ye öğütler verecek bir olgunluk ve itibara 
eriştiği (beyit 194-203). samimi bir müs
lüman olduğu (münacat ve na"ttaki türlü 
beyitler) söylenebilir. 

Kutb eserini, Altın Orda Hükümdan 
Özbek Han'ın Gök Orda'nın başşehri Sığ
nak'ta hüküm süren şehzadesi Tini Beg 
ile eşi Cemile Han Melek Hat un adına 
Türkçe'ye çevirmiştir. Tini Beg'in Gök Or
da'ya 727 (1327) yılında gittiği ve 740'ta 
(1339-40) kardeşi Canı Beg tarafından öl
dürüldüğü bilindiğine göre Kutb'un ese
r ini bu yıllara rastlayan bir tarihte yazmış 
olması gerekir. Eserin 7 42 ( 1341-42) yı
lı~da ve Tini Beg'in Altın Orda hanlığı 
esnasında kaleme alındığ ına dair r iva
yetler (mesela bk. inan, XIV-XV 11950], s. 
5; Fazılov, XXI!l973], s. 89vd.) doğru de
ğildir. 

Eserin baş tarafında tevhid ve müna
catlar, Hz. Peygamber ve çeharyar için 
na'tlar, Tini Beg Han ve eşi adına methi
yelerle "sebeb-i te'llf-i kitab" yer alır. Ni
zami'nin eseri yaklaşık 5700, Kutb'a ait 
eldeki metin ise 4729 beyittir. Böylece 
eserin aslı ile t ercümesi arasında 1 000 
beyte yakın bir f ark ortaya çıkmaktadır 
ki bu f ark, ya Nizarni'nin oldukça uzun ve 
edebi sanatlarla yüklü bazı tasvirlerini 
Kutb'un kısaltmış olduğunu veya metnin 
istinsah sırasında eksik bırakıldığını dü
şündürmektedir. Ancak Nizarni'nin ese
r inde bulunan bölüm başlıkları Kutb'un 
eserinde de aynen yer aldığına göre mev
cut eksikliklerin hikayenin bütünlüğünü 
bozacak mahiyette olmadığ ı anlaşılmak

tadır. 

Vezin bakımından eserin aslına bağlı 
kalan şairin (mefallün mefallün feOlün) 
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sadece çeharyar methiyesini Kutadgu 
Biligvezniyle (feOlün feOlün feOlün feOI) 
yazması , Köprülü'ye göre Türk ve İran 
edebiyatlarında başka örneği bulunma
yan bir orUinailik teşkil etmektedir. Ken
disinin de kuwetli bir nazım olduğu ese
rin baş tarafına koyduğu 271 beyitlik 
ilaveden anlaşılan Kutb'un Nizarni'nin 
mesnevisini başarı ile Türkçe'ye naklet
tiği söylenebilir. Eseri ilk defa yayımiayan 
A. Zajaczkowski de metnin aslı ile tercü
mesi arasında yaptığı karşılaştırmadan 
sonra bu neticeye vardığını belirtmekte
dir. 

Bugün yegane nüsha olarak bilinen (Pa
ris, Bibliotheque Nationale, Manuscrits 
turcs, Ancien fonds , nr. 312) eldeki met
nin sonunda yer alan beyitlerden, eserin 
1383'te Berke F'akih adlı bir Kıpçak tara
fından İskenderiye'de Altın Boğa adına 
istinsah edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Mesnevinin sonuna müstensih tarafından 
eklenen 66 beyitlik kısmın dili esas itiba
riyle asıl metnin dilinden farksızdır. Bu da 
eserin yazıldığı yer ile istinsah edildiği ye
rin aynı dil çevresinden olduğunu göster
mektedir. 

Altın Orda sahasında yazılmış en eski 
Türkçe metin olarak bilinen Hüsrev ü Şi
rin, gerek Türk dili tarihinin mühim bir 
merhalesini teşkil eden Altın Orda saha
sının yazı dili gerekse Kıpçak lehçesi hak
kında ana kaynaklardan birini teşkil et
mesi bakımından önemli bir mesnevidir. 
Eser, Türk dilinin yeni kurulan kültür 
merkezlerinde edebi lehçelerinin teşek
kül etmeye başladığı geçiş döneminin 
eseri olarak hem Harizm yazı dilinin hem 
de Çağatayca'nın özelliklerini taşımakta

dır. Hüsrev ü Şirin, fiil çekimiyönünden 
Çağatay öncesine yakın olmakla beraber 
ses özellikleri ve kelime hazinesi bakımın
dan Kıpçakça'nın hususiyetlerini taşımak
tadır. Nizarni'nin mesnevisini büyük ço
ğunlukla Türkçe kelimelerle tercüme et
meye çalışan Kutb'un eseri zengin bir ke
lime hazinesine sahiptir. Mütercimin bu 
eseriyle henüz yazı diline geçmemiş bazı 
kelimeleri edebi dile kazandırdığı tahmin 
edilmektedir. 

1913 yılında A. Samoyloviç tarafından 
bulunan eseri Ananiasz Zajaczkowski me
tin, tıpkıbasım ve sözlük olarak üç cilt ha
linde neşretmiş (bk. bibl.), eser ayrıca 
Necmettin Hacıeminoğlu tarafından im
la, ses ve şekil özellikleri üzerinde bir 
inceleme ile birlikte yayımlanmıştır (b k. 
bibl.). 
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Şeyhi'nin 
(ö. 832'den [1429] sonra) 

Nizarni-i Geneevi'nin 
aynı adlı eserinden nakil yoluyla 
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meydana getirdiği mesnevisi. 
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Aruzun "mefallün mefallün feulün" ka
lıbıyla yazılmış 6944 beyitlik bir eserdir. 
Şeyhl, ll. Murad'a ithaf ettiği eserini onun 
tahta çıktığı sırada yazmaya başlamış, fa
kat tamamlayamadan vefat etmiştir. Şey

hi 832'den (1429) sonra öldüğüne göre 
Hüsrev ü Şirin'in 1421-1430 yılları ara
sında yazıldığı söylenebilir. Mesnevinin 
son kısmını oluşturan "Şiruye Vak'ası" da
ha sonra Rumi adlı bir şair tarafından 
aynı vezinle tercüme edilmiştir (Hüsrev ü 
Şirin, hazırlayanın girişi, s. 150-153). Şai
rin yeğeni Cemall de eserin sonuna padi
şaha methiye tarzında 1 09 beyitlik bir ze
yil eklemiştir. Eserin nerede yazıldığı ke
sin olarak bilinmemekle birlikte Kütah
ya'da veya ll. Murad'ın Edirne'deki sara
yında telif edildiği tahmin edilmektedir. 
Ancak Hammer Keşişdağı'nın (U l udağ) gü
zelliğinden, alimleri ve abidlerinden, şair
lerin Bizans döneminden beri oraya git
tiklerinden bahsederken, "Osmanlılar'ın 



ilk şair-i hayalisi Molla Şeyh! Hüsrev ü 
Şirin'i orada yazardı" (1, 164) diyerek 
mesnevinin Bursa'da kaleme alındığını 
söylemektedir. 

Hüsrev ü Şirin'in baş kısmında tev
hid, münacat. na't, yaratılış ve yaratıcıya 
ait hikmet bahsi, kitabın yazılış sebebi, 
ll. Murad için yazılan methiyeler ve padi
şaha nasihat şeklinde kaleme alınmış bir 
manzume olmak üzere mesnevi ve kasi
de tarzında on üç parça manzume (775 

beyit) yer alır. Eserin hikaye kısmı on bir 
bölümden ibaret olup bölümler başlıklar
la birbirinden ayrılmıştır. Her bölümün 
başında şair, o bölümde anlatılan olaylar
la ilgili olarak kendine ya da kalemine hi
tap eden bir girişle konuya girmektedir. 
Eserde ayrıca Hüsrev, Şirin ve Perhad di
linden söylenmiş yirmi altı gazel, Şirin ağ
zından söylenmiş kaside biçiminde bir 
münacat ile Perhad ağzından söylenmiş 
yedi bentlik bir terciibend bulunmak
tadır. Bu mesnevide Medain Hükümdan 
Hürmüz'ün oğlu Hüsrev ile Ermen meli
kesi Mihln Banu'nun yeğeni Şirin arasın
daki aşk anlatılmaktadır (konunun özeti 
için bk. HÜSREV ve ŞIRiN). 

Şeyhl. Hüsrev ü Şirin'in konusunu Ni
zam!' den almakla birlikte esere yaptığı 
ilaveler, olaylar arasındaki takdim ve te
hirler. değişik yerlerine ekiediği aşıkane 
gazellerle tercümeden ziyade nakil deni
lebilecek bir tarzı denemiştir. Nizarni'de 
bütün eserin aynı vezinle sürüp gitmesi
ne karşılık Şeyhl, giriş bölümünde ve ara 
manzumelerde değişik vezin ve nazım şe
killeri kullanarak eserini yeknesaklıktan 
kurtarmaya çalışmıştır. Nitekim edebiyat 
tarihçileriyle Aşık Çelebi, Kınalızade Ha
san Çelebi ve Latlfi gibi tezkire yazarları 
onun bu özellikleri üzerinde durarak tak
dirlerini ifade etmişlerdir (Hüsrev ü Şlrln, 
hazırlayanın giriş i, s. 132-142, 147-149). 

Şeyhl'nin, henüz gelişme döneminde 
bulunan ve aruz veznine tam intibak ede
memiş olan XV. yüzyıl Türkçe'siyle ortaya 
koyduğu Hüsrev ü Şirin nazım dili, üs
lGp, edebi sanatlar ve hayal gücü bakı
mından Nizarni'nin eseriyle kıyaslanama
sa da aynı konuyu işleyen Türkçe emsal
leri arasında seçkin bir yere sahiptir. 

Yazıldığı dönemden itibaren büyük rağ
bet görenHüsrev ü Şirin'in Türkiye'de ve 
Türkiye dışındaki kütüphanelerde elliden 
fazla yazma nüshası tesbit edilmiştir (me
sela bk. iü Ktp., TY, nr. 3054, 3082; istan
bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim 
Cevdet, nr. 253; Millet Ktp.,Ali Emir! Efen
di, Manzum, nr. 1 I 73; Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 2571; Hacı SelimAğa Ktp., 

Seyhf'nin 
Hüsrev ü Şfrfn 

mesnevisinin 
ilk iki sayfası 
(Millet Ktp., 

Ali Emiri Efendi, 
Manzum, 

nr. 1173) 
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Kemankeş Emir Hoca. nr. 530; British Mu- ı 

seum, Add, nr. 7906; Bibliotheque Nation- HÜSREVİYYE CAMii 

ale, A.F., nr. 352, 392) ParukK. Timurtaş, 

eserin sekiz nüshasına dayanarak hazır
ladığı tenkitli metnini bir inceleme kıs- L 
mıyla birlikte yayımıarnıştır (bk. bi bl.). 

Halep'te 
XVI. yüzyıla ait 

Mimar Sinan eseri cami. 
_j 
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!il MUSTAFA ÖZKAN 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
vezir Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptı
rılmıştır. Kitabesinde yazılı bulunan 952 
(1545) veya 953 (1546) yılları herhalde in
şaatın bitirilmesini göstermektedir. Çün
kü Hüsrev Paşa'nın ölüm tarihi tartışmalı 
olmakla beraber genellikle 951 yılİnın son 
ayları (1545) olarak kabul edilir. 

E. Egli, Hüsreviyye Camii'nin yapımına 
1536'da başlandığını ve 1537'de tamam
landığını bildirmektedir. Aptullah Kuran 
ise caminin inşasının pek çok kaynakta 
öne sürüldüğü gibi Hüsrev Paşa'nın Şam 
beylerbeyiliğinde bulunduğu 1534-1538 
yılları arasında değil 1541'de ikinci vezir 
olduktan sonra ve büyük ihtimalle İstan-

Hüsreviye Camii'nin planı 
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