
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., 
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Kemankeş Emir Hoca. nr. 530; British Mu- ı 
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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. 
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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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bul'dan Halep'e gönderilen bir mimarın 
denetiminde yapıldığını , külliyede bulu
nan 953 (1546) tarihli kitabenin bu ko
nuya ışık tuttuğunu, Hüsrev Paşa'nın sağ
lığında başlayan inşaatın ölümünden son
ra biti rildiğin i söylemektedir (Mimar Si
nan, s. 281). 

Evliya Çelebi, 1 08Z yılı Muharrem ayın
da (Mayıs 1671) çıktığı hac seyahatinde 
uğradığı H alep şehrinden bahsederken 
"Eski Hüsrev Paşa Camii"ne de uzunca 
bir bölüm ayırmıştır. Hüsreviyye Camii, Si
nan'ın eserlerinin adlarını veren listeler
de "Merhum Hüsrev Paşa Camii" olarak 
. kayıtlı dır. Tuhfetü '1-mi'mdrin 'de cami ile 
birlikte bir de medrese olduğuna işaret 
edilmiş , kurucunun türbesinin İstanbul'
da bulunduğu belirtilm iştir (n ş r. Sönmez. 
s. 85) . Hüsreviyye Camii Mimar Sinan'ın ilk 
yapılarından biri olarak dikkati çeker. Ay
nı zamanda, Osmanlı dönemi Türk mima
risinin ilk safhalarında birçok örneği inşa 
edilmişken XVI. yüzyıldan itibaren artık 
unutulan tabhaneli camiierin sonuncu
larından biri ve belki de sonuncusudur. 

Hüsreviyye Camii etrafı duvarla çevrili 
bir avlunun içinde bulunmaktadır. Kare 
biçimli harimi örten kurşun kaplı tek kub
beye geçiş köşe trompları ile sağlanmış
tır. Takviye payeli kasnakta yer alan bir 
dizi pencere içeriyi aydınlatır. İ ki yandaki 

Hüsreviyye Camii'nin taçkapı stalakt itleri 
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tabhane odaları da kubbelidir. Bunların 
yan cephelerinde dışarıdan birer girişleri 
olup ayrıca harime de bağlantı sağlayan 
kapıları vardır. Ana mekanın girişinde sü
tunlu revaka sahip üstleri kubbelerle ör
tülü beş bölümlü bir son cemaat yeri bu
lunur. 

Taştan olan minare sağdaki tabhaneye 
bitişiktir ve şerefe tablası mukarnaslı çık
malarla desteklenmiştir. Böylece Osmanlı 
dönemi Türk sanatı üs!Obu bu caminin 
bütün unsurlarında hakim olmaktadır. 

Evliya Çelebi bu sebeple minaresinin 
"Rum üs!Obunda" (yani Anadolu, bilhassa 
istanbul) olduğunu ifade etmiştir. Cami
nin mimarisini ve nisbetlerini aksettiren 
iyi bir planı İ ngiliz mimar John Warren ta
rafından çizilmiş ve bu plan ilk defa Se
mavi Eyice tarafından yayımlanmıştır 
(VD, X [19731. s. 303-336'daki makalenin 
levh a l a rı, rs . 76). 

Caminin içinde çinilerin bulunduğunu 
M. Es' ad Talas yazmaktaysa da ( el-Aşarü '1-
islamiyye, s. 130). bunlar hakkında yeter
li bilgi yoktur. Bu çiniler çok kaliteli İznik 
çinileri olabileceği gibi XVI. yüzyılda gü
ney doğuda yapılan çinilerden de olabilir. 

Hüsreviyye Camii yanında inşa edilen 
medreseyi görmüş olan Aptullah Kuran 
bu eser hakkında şun l arı yazmaktadır : 

"Caminin batısında yer alan bu medrese 
zamanımıza mimarisi bozularak ulaşmış 
bir yapıdır. Bir dershane, dershanenin ba
tı duvarına sapianan L biçiminde önü re
vakfı altı talebe odası ve dershanenin kar
şısındaki üç gözlü sundurmadan oluşur. 
Caminin doğusunda görülen ikinci .bir 
dershane ile onun karşısında bulunan üç 
kubbeli sundurma, eskiden caminin do
ğusunda da benzer bir medresenin var 
olduğuna işaret eder. Doğudaki medre
senin odaları 1901 tarihli okulun yapımı 
sırasında kesilmiş ve böylece caminin iki 
yanındaki simetrik düzen bozulmuştur. 
Fazlaca basık, oranları bozuk, kaba bir iş-

çiliğin ürünü olan bu ikiz medresede Si
nan'ın mimari üs!Obunu göremiyor, bun
ların cami tamamlandıktan sonra yerel 
bir mimar tarafından yapıldığını sanıyo
ruz" (Mimar Sinan, s. 340) . Bu tarif Evliya 
Çelebi'nin yazdıklarına pek uymaz. Her
halde aradan geçen zaman içinde Hüsre
viyye Camii avlusunu sınırlayan ve renkli 
merrnerierden sütunları olan revaklı med
reseden fazla bir şey kalmamıştır. 
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(ö. 652/ 1254) 

İslam a.Jimi ve düşünürü. 
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580 ( 1184) yılında Tebriz'in yakın köyle
rinden Hüsrevşah 'ta doğdu. Hayatı hak
kındaki kısıtlı bilgilere göre İmamü'I-Ha
remeyn ei-Cüveyni geleneğine bağlı olan 
Fahreddin er-Razi'den kelam ve fıkıh usu
lü okudu; öğretim faaliyetlerinde hocası
na kalfalık yaptı. Razi'nin büyük bir hay
ranı olup ona çok saygılı ve bağlıydı . Ra
zi' nin akli ilimlerde, Gazzali'nin ise dini 


