
HÜSREViYYE CAMii 

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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HÜSREVŞMIİ 
(~l;ı ~~l) 

EbCı Muhammed Şemsüddin 
Abdülhamid b. İsa b. AmmCıyeh 
el-Hüsrevşahl et-Tebriz! eş-Şafii 

(ö. 652/ 1254) 

İslam a.Jimi ve düşünürü. 
_j 

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 



ilimlerde üstün olduğunu söylerdi (Ah
med b. Yusuf ei-Fihrl ei-Lebll, s. 124). Ri
vayete göre Hüsrevşahl'nin Dımaşk'ta bu
lunduğu sırada yanına elinde kitap olan 
bir adam gelir. Hüsrevşahl, üzerinde ho
casının hattı bulunan kitabı hürmetle 
öperek başına koyar (Sübkl, ı. 162) . Kay
naklarda bu husus onun Razi'ye bağlılığı
nın kanıtı olarak gösterilmektedir. Ah
med b. Yusuf ei-Fihrl ei-Lebll. Hüsrevşa
hi'nin kendisine Razi'nin Kitdbü'l-Ijam
sin'i ile Kitabü'l-Erba'in'ini ve el-Mu
I:ıaşşal fi 'ilmi 'I-kelam'ının bir kısmını 
okuttuğunu söyler. Aynı müellif, onun Ra
zl'nin Nihdyetü '1- 'u]fül adlı kitabı çok be
ğendiğini ve bu kitabın benzerinin yazıl
madığı kanaatinde olduğunu bildirir (Fih
ristü 'l-Leblf, s. 123- ı 24). Yine Fihrl. kendi-

- sinin Hüsrevşahl'den Seyfeddin ei-Ami
dl'nin el-İI:ıkam fi uşuli'I-ai:ıkam'ı ile 
Gazzall'nin el-Veciz'ini okuduğunu bildi
rir ( a.e., s. 126-127) . Akli ilimierin yanı sı
ra Müeyyed b. Muhammed b. Ali et-TG
sl'den hadis öğrenen Hüsrevşahl (Eir. , ı. 

ll 0-11 ı ) , dini ilimler le felsefenin nazari 
disiplinlerinde zamanın önde gelen alim
lerindendi. Nitekim İbn Ebu Usaybia'nın 
kendisinden "şeyh, imam" diye söz ederek 
felsefe tarihine ilişkin bilgi nakletmesi de 
('Uyunü'l-enba', s. 435-436) bunu göster
mektedir. ömrünün büyük bir kısmını Dı
maşk'ta ve Kerek'te EyyGbl Hükümdan 
ei-Melikü'n-Nasır DavQd'un yanında geçi
ren Hüsrevşahi'nin (Zirikll, lll, 288) özel
likle usul konusunda dersler verdiği kay
naklarda bildirilmekte ve bazı öğrenci
lerinin isimleri zikredilmektedir (mesela 
bk. İbn Kad!Şühbe. ll, 171, 190, 218) Hüs
revşahl 25 Şewal 652'de (8 Aralık 1254) 
Dımaşk'ta öldü ve buradaki KasiyOn te
pesine defnedildi. 

Hüsrevşahl, hacası Fahreddin er-Razl'
nin ve İbn Sina'nın bazı kitaplarını ihtisar 
etti. Nitekim İbn Sina'nın eş-Şifa' adlı ese
rinin ihtisarını ve Razi'nin mantığa dair 
Aya tü '1-beyyindt'ının tetimmesini (ve
ya tel his) yaptı. Ayrıca Ebu ishakeş-Şira
zl'nin Şafii fıkhının füruu konusundaki eJ
Mühe~~eb'ini ihtisar etti (Sübkl, I, ı 61; 

İbn Kad!Şühbe, 11, 108) . Sübki. onun İbn 
Sina'nın Kitabü'I-Ma]fiildt'ını da ihtisar 
ettiğini söylemekteyse de İbn Sina'nın bu 
adı taşıyan bir eseri yoktur. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye'nin belirttiğine göre bunun 
Kitdbü'I-Ma]faldt değil Kitabü'I-Ma]fü
Iat olması gerekir. İbn Teymiyye, Hüsrev
şahl'nin Razi'nin takipçilerinderi olduğu
nu söyledikten sonra küliller konusunda
ki geleneksel anlayışla ilgili kuşkuları bu
lunduğunu belirtir ve, "Doğrusu bu ko-

nuda neyi kabul edeceğimi bilmiyorum" 
dediğini nakleder (er-Red 'ale'l-mantı~ıy
yfn, s. 327). 
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HÜSÜN ve KUBUH 
( ~,_,~ı ) 

iyilikle kötülüğün mahiyetine 
ve ölçüsüne ilişkin 

tartışmalara konu olan 
kelam, ahlak ve fıkıh usulü terimi_ 

L ~ 

Hüsün (hüsn) "güzel olmak" anlamında 
masdar ve "güzellik, rağbet edilen ve se
vilen şey" anlamında isim olarak kullanı
lır (çoğu ı u me has in). Karşıtı olan kubuh 
ise (kubh) "çirkin olmak" ve "çirkinlik, 
nefret edilen şey" manasında masdar
isimdir (çoğul u mekabih; Usanü'l-'Arab, 
"hsn", "15bh" md leri) Ragıb ei-İsfahanl 
hüsün kelimesini "güzel olan, rağbet edi
len şey" diye tanımladıktan sonra bir şe
ye akıl, duygu (heva) veya duyu (his) yö
nünden olmak üzere üç şekilde güzellik 
değeri yüklenebileceğini, ancak halk di
linde hüsün kelimesinin genellikle göze 
hitap eden güzellik için kullanıldığını, bu
na karşılık Kur'an-ı Kerim'de aynı kelime
nin çoğunlukla kalp gözünün (basTret) gü
zel kabul ettiği şeyi ifade ettiğini belirtir. 
Buna göre hüsün günlük dilde estetik bir 
kavram, Kur'an dilinde bir ahlak terimi 
olarak kullanılmaktadır. Aynı alime göre 
hasenin zıddı olan kabih ise "gözün be
ğenmediği maddi şeylerle duygusal ola
rak insanı rahatsız eden davranış ve hal
ler" anlamına gelir; kablh ile benzer bir 
anlam ifade eden seyyie ise nesneleri ni
telemekten çok insanlar arasındaki iliş
kilerin ahlaki değerini belirtmek için kul
lanılır (el-Müfredat, "hsn", "15bh", "sv'e" 
md.leri). İbnü'I-Cevzi Kur'an'da, güzelli
ğinde eksiklik bulunmayan şeylerin yanı 
sıra iyiliği kötülüğünden daha çok olan 
şeylere hasene, bunların karşıtma da sey
yie denildiğini ve bu iki tabirin "tevhid
şirk, zafer- hezimet. bolluk- kıtlık, afıyet

bela. iyi söz-kötü söz. iyi iş-kötü iş" ına
nalarında kullanıldığını kaydeder (Nüz

hetü'l-a'yün, s. 259-260). Hüsün ve kubuh, 

HÜSÜN ve KUBUH 

İslamlliteratürde estetik anlamdan çok 
eylemlerin ahlaki ve dini değerini belir
tir. Bu sebeple Türkçe'de "güzel" ve "çir
kin" kelimeleri daha ziyade estetik de
ğerleri ifade ettiğinden kelam, ahlak ve 
usul-i fıkıh terimi olarak hüsün ve kubhu 
yerine göre "iyilik- kötülük. dünya ve ahi
ret hayatı açısından fayda-zarar" diye ifa
de etmek daha isabetli görünmektedir. 

Cürcani, bir eylemin veya olgunun in
sanın tabiatı ve karakteriyle uyuşması. 
onun için bir mükemmellik değeri taşı
ması ve övgüyle anılması . dolayısıyla 

ödüllendirilmesine yardımcı olması bakı
mından hüsün değeri taşıyabileceğini be
lirtir; kubuh kelimesini de bunlara aykı
rı özelliklerle tanımlar (et-Ta'rl{at, "l:ısn", 
"15bh" md.leri; Tehanevt, Keşşaf, "l:ı sn", 

"15bh" md leri) . Hüsün ve kubuh "fazilet 
rezilet. güzel-çirkin. hak- batı ı. doğru
yanlış" şeklindeki anlamlarıyla ahlak, fel
sefe ve mantık disiplinlerini ilgilendirir; 
genellikle failini övülmeye veya yerilme
ye layık kılan inanç. düşünce ve davranış
lar için kullanıldığı konumlarda ise kelam 
ve usül-i fıkhı alakadar eder. Bu bağlam
daki hüsün ve kubhun akli olduğu nokta
sında alimler ittifak etmekle birlikte Gaz
zali yapılan tariflerde kişilere göre değişe
bilen masiahat- mefsedet, fayda- zarar, 
yetkinlik-eksiklik gibi sübjektif ölçüler
den hareket edildiğini öne sürerek hüsün 
ve kubha yüklenen bu tür anlamların iza
fi olduğuna dikkat çeker (el-Müstaşfa, 1, 
56-57). Kelam literatüründe tartışmala
ra konu olan hüsün ve kubuh, ilahi övgü 
veya yergiye yahut sevap veya ikaba gö
türen fiilierin niteliğini belirten kavram
lardır. 

· Hüsün ve kubuh meselesinin ortaya çı
kışı düşünce tarihinin çok eski dönemle
rine kadar götürülmektedir. Antikçağ Yu
nan filozofları antolajik açıdan iyilik ve 
kötülük üzerinde durmuşlardır. Sakrat 
dindarlığın. sadece ilahi iradeye uygunlu
ğu açısından değil bizatihi iyi olduğu için 
iyi kabul edildiğini söylemiş. daha sonra 
onun bu görüşü Eflatun ve Aristo tara-

. fından "rasyonel iyi düşüncesi" tarzında 
ifade edilmiştir. Epikür, evrenin her tür
lü kötülükle dolu olduğunu ileri sürerken 
Plotin alemdeki kötülüğü maddeye bağ
lamış. iyimser bir bakışla ihtiyarlık ve sa
vaşları bile iyi olarak değerlendirmiştir 
(Weber, s. 27, 81-83). İyilik ve kötülükko
nusu eski iran'da Zervanller'le Maniheist
ler arasında en temel tartışma konusunu 
oluşturmuş. Zervaniler, hem iyilik tanrısı 
kabul ettikleri Ahura Mazda'nın hem de 
kötülük tanrısı saydıkları Ehrimen'in Zer-
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