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Hızır Bey Camii – Kırklareli

HIZIR BEY KÜLLÝYESÝ

bi çim li mihrâbi ye ler yer alır. Re vak ka pı sı-

nın he men sa ğın da ki mer di ven le üst ka ta 

çı kı lır. Et ra fı sil me ler le çer çe ve len miş olan 

cüm le ka pı sı nın ba sık da ire şe kil li bir ke-

me ri, bu nun üze rin de ke me ri siv ril til miş 

bir alın lı ğı var dır.

Ha ri min ku zey ba tı kö şe si ne bi ti şik ko-

num da olan ka re ke sit li, yük sek ka ide li, 

çok gen göv de li ve tek şe re fe li taş mi na-

re nin şe re fe ve külâh kı sım la rı 1937 res-

to ras yo nu na ait tir. Mi na re ye ha rim den 

mah fil mer di ve ni nin bu lun du ğu kö şe de ki 

bir ka pıy la ula şıl mak ta dır. Se kiz gen bi çim-

li şa dır van di lim li bir kub bey le ör tü lü olup 

in şa ta ri hi bi lin mi yor sa da ye ni de ğil dir. 

Ca mi nin için de ki süs le me ler son de re ce 

sa de dir ve hep si XIX. yüz yıl da gör dü ğü 

ona rım lar sı ra sın da ya pıl mış ol ma lı dır. 

Kub be ete ğin de du var la rı çev re le yen 

yazı ku şa ğı, mih rap du va rın da ki ya zılı 

geniş bor dür, pen ce re alın lık la rında ki sü-

lüs yazı lar lâci vert ze min üze ri ne beyaz 

boya ile ya zıl mış tır. Çi çek se pet le ri, kor-

donlu per de ve kur de le şek lin de ki kalem 

işi süs le me ler ba rok üslûbunun id di asız 

örnek leri dir. Ca mi nin hazîre si kıb le ve ba tı 

yönle rindey di. Bir kaç adet kı rık me zar ta şı 

ha riç hazî rede ki şâhi de ler yok ol muş tur. 

Ca mini n kıb le du va rı nın önün de ki tek me-

zar 858 Rebîülâhi rin de (Ni san 1454) ve-

fat eden Hı zır Bey’in oğ lu Ab dul lah Bey’e 

aittir. Na zif Ka ra çam ise Ab dul lah Bey’in 

Hızır Bey’in to ru nu ol ma sı ge rek ti ği ni söy-

ler (Ef sa ne den Ger çe ğe Kırk la re li, s. 137).

Ca mi nin gü ne yin de yol aşı rı kar şı sın-

da bu lu nan Hı zır Bey Ha ma mı’nın in şa 

kitâbe si yok tur. Fa kat Ev li ya Çe le bi’nin 

an la tı mın dan ha ma mın ca miy le bir lik te 

çev re du va rıy la sı nır lan mış bir av lu nun 

için de yer al mak ta ve üze ri bir kub bey le 

ör tü lü, ka re plan lı ha rim le üç bö lüm lü son 

ce ma at ye rin den mey da na gel mek te dir. 

Hı zır Bey Ca mii’nin ta ma mı düz gün ke-

sil miş iri kü fe ki blok la rıy la in şa edil miş tir. 

13,5 m. ça pın da ki kub be nin ağır lı ğı nı ta şı-

yan be den du var ları ol duk ça ka lın (1,5 m.) 
tu tul muş ve bu ma sif kit le yi ha fif let mek 

ama cıy la dört du va rı na pen ce re ler açıl-

mış tır. Dış tan ke nar la rı 15 m. olan ha rim 

kö şe ler de Türk üç gen le riy le ge çi şi sağ-

la nan bir kub bey le ör tü lü dür. Bu bö lüm 

dı şa rı ya on al tı kö şe li bir kas nak şek lin de 

yan sı tıl mış tır. Ha rim, be den du var la rı na 

iki kat ha lin de açı lan on dört adet pen ce-

re den baş ka kub be ete ği nin dört ya nın da 

bu lu nan bi rer pen ce re den ışık al mak ta dır. 

Da ha bü yük bo yut lu olan alt kat pen ce re-

le ri dik dört gen sö ve li dir ve siv ri ke mer li 

alın lık la rı var dır. Üst kat pen ce re le ri ise 

siv ri ke mer li ve al çı şe be ke li dir.

Ya pı nın mih ra bı son de re ce ya lın, ya-

rı si lin di rik, ge niş çe bir niş ha lin de dir. İki 

ya nın da pi las tır lar olan dik dört gen bir çer-

çe ve içi ne alın mış, Ba tı tar zın da bo yan mış 

abar tı lı bir ho toz, mey ve ve çi çek se pet-

le riy le taç lan dı rıl mış tır. Ah şap min ber ve 

va az kür sü sü de sa de geo met rik be ze me-

ler içe rir. Ha ri min ku zey ba tı kö şe sin de ki 

ah şap kor ku luk lu mer di ven ka dın lar mah-

fi liy le bağ lan tı yı sağ lar. Al tı adet in ce di-

rek üze ri ne otu ran bu bö lü mün dö şe me si 

par mak lık la rıy la bir lik te ah şap tır ve or ta 

kıs mı kıb le yö nün de ya rım da ire şek lin de 

ba rok pro fil li bir çık ma yap mak ta dır. İki 

kat ola rak dü zen le nen son ce ma at ye ri, 

üs tü ki re mit kap lı ha fif eğim li bir ça tıy la 

ör tü lü dür. Gi riş cep he sin de beş, iki yan 

cep he sin de iki şer ke mer le teş kilâtlan dı-

rıl mış tır. Bu bö lü mün kıb le yö nün de ki du-

va rın da ana ek sen de ha rim ka pı sı, bu nun 

iki ya nın da bi rer pen ce re ile ya rı si lin di rik 

– —HIZIR BEY KÜLLÝYESÝ

Kýrklareli’nde
XIV. yüzyýla ait yapýlar topluluðu.˜ ™

Kırk la re li’nin mer ke zin de çar şı mey da-

nın da yer alan kül li ye ca mi, ha mam, aras-

ta ve hazîre den olu şur. Ca mi nin ta ri hiy le 

il gi li bil gi ler, ha rim ka pı sı nın üze rin de ki 

du var da alt lı-üst lü yer leş ti ril miş kitâbe-

ler le ta rihî bel ge ler den edi nil mek te dir. 

1240 (1824-25) yı lın da ki ta mi ra tın ar dın-

dan ko nul du ğu bel li olan kitâbe de ya pı nın 

Kö se mi halzâde Hı zır Bey ta ra fından 785’te 

(1383) in şa et ti ril di ği ka yıtlıdır. Hı zır Bey, 

Sul tan I. Mu rad’ın akın cı kuman dan la rın-

dan dır. 935 (1529) yı lı na ait defte re gö re 

kül li ye nin bu lun du ğu mahal le Câmi-i Kebîr 

adı nı ta şı yor du. Ev li ya Çelebi, Câmi-i Atîk 

di ye rek an dı ğı bu cami ile hamamı gör-

müş tür (Se ya hatnâme, V, 79). 1240’ta 

(1824-25) mey da na ge len şid det li dep rem-

den za rar gö ren ya pı yı ta mir kitâbe sin den 

an la şıldı ğı na gö re ay nı yıl için de Ay dos lu 

Ha cı Yû suf Pa şa ta mir et tir miş tir. Ya pı nın, 

bun dan az son ra bir yan gın ne ti ce sin de 

kul la nıl ma ya cak du ru ma gel me si üze ri-

ne Çor ba cızâde Ha cı Hü se yin oğ lu Ah med 

ta ra fın dan ye ni baş tan yap tı rıl dı ğı 1248 

(1832) yı lı na ait bir ar şiv bel ge sin den (BA, 
Cev det, Ev kaf, nr. 17816) öğ re nil mek te dir. 

Bir baş ka dep rem yü zün den yı kı lan son 

ce ma at ye ri ni de 1305’te (1887-88) Tosun-

zâ de Ali Efen di ye ni den in şa et tir miş tir. 

Bal kan Sa va şı sı ra sın da iş gal kuv vet le ri nin 

top atı şıy la tah rip et tik le ri mina re si Ata-

türk’ün em riy le 1937’de Ev kaf Ne zâ re ti 

ta ra fın dan ona rıl mış tır. 1959’da Va kıf lar 

Ge nel Mü dür lü ğü’nce ger çek leş ti ri len res-

to ras yon la gü nü mü ze ula şan ya pı ha len 

iba de te açık du rum da dır.

Ca mi, bu gün kü yo lun se vi ye sin den yük-

sek te bu lu nan bir plat for mun üze rin de 

Hızır Bey

Arastası

ve Hamamı
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HÝLÂL NÂCÎ

Eser le ri. Hilâl Nâcî’nin dok sa nı aş kın te-

lif ese riy le çok sa yı da ilmî neş ri bu lun mak-

ta dır. A) Te lif. Şi ir le ri: Sâš £ale’d-Dâ nûb 

(Bey rut 1959); U³ni ye tü ¼uz nin ilâ Ker-

kûk (Bey rut 1959; Bağ dat 1963); Mel-

¼ame tü’l-vefâß (Bağ dat 1976); el-Fec rü 

âtin yâ £Irâš (Ka hi re 1962; Bey rut 1963); 
Mer feßü’×-×ik reyât (Bey rut 1964). Şi ir İn-
ce le me le ri: el-Æav miy ye ve’l-iş tirâkiy ye 

fî şi£ri’r-Ru½âfî (Bey rut 1959); Øa fa ¼â tün 

min ¼ayâti’r-Ru½âfî ve ede bih (Ka hi re 
1962); ez-Zehâvî ve dîvânü hü’l-mef-

š†d (Ka hi re 1962); E¦erü’n-nek be fi’ş-

şi£ri’l-Fi lis¹înî (Bağ dat 1965); Şu£arâßü’l-

Ye me ni’l-Mu£â½ırûn (Bey rut 1966); el-

Aš ra£ b. Mu£â× el-Æuşeyrî: ¥ayâtühû 

ve şi£ rüh (Bağ dat 1978); et-Te¼addî 

ve’l-mü câ be he fi’ş-şi£ri’l-£Irâš¢ fi’l-

šar ni’s-sâ di si’l-hic rî (Am man 1997); el-

¥asan b. Esed el-Fâriš¢: ¥ayâtühû ve 

şi£ ruh (Ri yad 1978); el-Müs ted rek £alâ 

Øun nâ£ı’d-devâvîn (el-Mev rid, XXXII/2 
[Bağ dat 1981], s. 606-648); A¼med b. 

Fâ ris: ¥a yâ tühû ve şi£ruhû ve â¦âruh 

(Bağ dat 1970); el-Burhân £alâ mâ fî 

“şi£ ri’r-Râßî” min veh min ve nuš½ân 

(Bağ dat 1972); Mu ¼am med Cevâd eş-

Şebîbî ve ede bü’l-Me³åri be ve’l-En-

de lü siyyîn (Bağ dat 1974); Dev rü’ş-şi£r 

fi’l-Ma³ri bi’l-aš½â fî mu šå ve me ti’l-is-

ti£mâr (Bey rut 1980). Di ğer İn ce le me le ri: 
Bi ³ay ri šu lûb, ¬ikre yât câmi£iy ye (üni-
ver si te anı la rı, Bağ dat 1958); Seb£u šı½a½ 

(Bağ dat 1958); Mi¼ne tü’l-fikr fi’l-£Irâš 

(Ka hi re 1960, Muh yid din İsmâil ile bir lik-
te); ¥at tâ lâ nen sâ (Ka hi re 1962; Bağ-
dat 1963); Ni hâ ye tü reßîs (ti yat ro, Bağ-
dat 1970); Ne fâßi sü’l-maÅ¹û¹ât fî Tû nis 

(¦elâ¦ü ¼a le šåt, Ka hi re 1972); el-Müs ted-

rek £ale’l-Mu£ce mi’ş-Şâ mil li’t-türâ¦i’l-

£Ara biy yi’l-ma¹bû£ (I-V, Kahi re 1996); 
MaÅ¹û¹âtü’l-Cezâßir (Bağ dat 1976); 
el-MaÅ¹û¹âtü’l-£Arabiyye fi’l-Mek te-

beti’l-va¹aniy ye el-Cezâßir-Tû nis (Bey-
rut 1420/1999); Bu¼û¦ün fi’n-našdi’t-

türâ¦î (Bey rut 1994); Mu ¼âŠa rât fî 

ta¼š¢ši’n-nu½û½ (Bey rut 1994); Mevsû£a-

tü türâ¦i’l-ha¹¹i’l-£Arabî (Kahir e 2002); 
Zeyd b. el-¥asan el-Kindî: ¥a yâ tü hû 

ve şi£rüh (Bağ dat 1977, Sâmî Mek kî el-
Ânî ile bir lik te); Ebû Hiffân (el-Mihze mî), 
¥ayâtühû ve şi£rüh ve be šå yâ ki tâ bih: 

el-Er ba£a fî aÅbâri’ş-şu£a râß (el-Mev rid, 
VI II/3 [Bağ dat 1979], s. 191-250).

B) Tah kik. Hat Sa na tı: Şa‘bân el-Âsâ rî, 

el-£İnâye tü’r-Rabbâniy ye fi’¹-¹a rî ša-

ti’ş-Şa£bâniy ye El fiy ye fi’l-Åa¹ (el-Mev-
rid, VI II/2 [Bağ dat 1979], s. 221-284); Ab-

dül ka dir es-Saydâvî, VaŠŠâ¼atü’l-u½ûl 

– —HÝLÂL NÂCÎ
א ) ل   )

Hilâl Nâcî
b. Zeyniddîn b. Abdilvehhâb
el-Hüseynî eþ-Þekåk¢ el-Alevî

(1929-2011)

Ýlmî neþirleriyle tanýnan
Iraklý yazar, edip

ve þair.˜ ™

Dic le ve Fı rat’ın bir leş ti ği yer olan Kur ne 

ka za sın da doğ du. 1951’de Bağ dat Üni ver-

si te si Hu kuk Fa kül te si’ni bi tir di. Bir sü re 

avu kat lık yap tık tan son ra İs pan ya, Tu nus 

ve İran’da dip lo mat ola rak ça lış tı. 1968’de 

bu gö re vin den ay rıl dı ve 1973’te Irak Ya-

zar lar Bir li ği baş kan lı ğı na se çil di. Irak’ı 

bir çok ulu sal ve ulus lar ara sı ede bi yat ve 

hu kuk top lan tı la rın da tem sil et ti. Irak’ın 

en ön de ge len ilim ve kül tür adam la rı 

ara sın da yer al dı. Ül ke nin iş gal ci ler den 

arın dı rıl ma sı uğ run da çok önem li ça ba lar 

sar fet ti. 30 Ocak 2011 ta ri hin de te da vi 

için gön de ril di ği Hin dis tan’da ve fat et ti. 

Hilâl Nâcî şi ir de iş le di ği te ma la rı abar tı ya 

kaç ma dan ele al mış, faz la ke li me kul lan-

mak tan uzak dur muş, duy gu la rı nı kı sa 

ve öz lü cüm le ler le an lat mış tır. Şi ir le rin-

de için de bu lun du ğu du rum dan şikâyet 

eder ken de yi ne açık bir dil kul la na rak ye ni 

nes le ör nek bir por tre çiz me ye ça lış mış tır. 

Dün ya yı so yut ve so mu tuy la bir bü tün ola-

rak al gı la mış, ha ya ta ge niş ve olum lu bir 

pers pek tif ten bak mış, mil le ti ne yö ne lik 

sa mi mi duy gu la rı nı açı ğa vur muş, şi ir le-

rin de sev gi, nef ret, haz, dü şün ce, ha yat, 

ölüm gi bi te ma la rı his set ti ği bi çim de bü-

tün açık lı ğıy la di le ge tir miş tir. Nihâye tü 

reßîs ad lı ti yat ro ese ri onun öz gün yö nü nü 

tem sil eden önem li bir ça lış ma dır. Hilâl 

Nâ cî’nin me tin tah ki ki ça lış ma la rı da ha 

zi ya de Arap di li ve ede bi ya tıy la il gi li eser ler 

üze ri ne ol muş tur. Tah kik le rin de sağ lık lı 

bir so nu ca ulaş mak uğ ru na, ken di ifa de-

siy le yir mi iki yıl bo yun ca bir eser hak kın da 

bil gi top la ma sab rı nı gös ter miş tir. Tah kik 

et ti ği eser le rin bir ço ğu nun yön te mi ni de 

in ce le miş, eser ler de ki ori ji nal gö rüş ve dü-

şün ce le re işa ret te bu lun muş tur. Onun en 

be lir gin özel lik le rin den bi ri de ai le sin den 

in ti kal eden hat tut ku su dur. XIX. yüz yı lın 

en meş hur hat tat la rın dan Sey yid Ah med 

b. Ab dül latîf ile ay nı ai le ye men sup tur. 

Ba ba sı Nâcî Zey nüd din hat sa na tı ta rih çi si 

ola rak ün yap mış tır. Ay rı ca hat sev gi si onu 

bu alan la il gi li çok sa yı da ki ta bın ilmî neş-

ri ne yö nelt miş, çey rek asır bo yun ca es ki 

hat la rı top la yıp tah kik et miş tir.

ya pıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Ka dın lar kıs mı-

nın ka pı sı üze rin de ki kitâbe de ha ma mın 

1016 (1607-1608) yı lın da Hü se yin Ağa ta-

ra fın dan ta mir et ti ril di ği ka yıt lı dır. Ya pı 

1683, 1704 ve 1824 yıl la rın da da ona rım 

gör müş tür. Hı zır Bey Ha ma mı çif te ha-

mam şek lin de in şa edil miş bir çar şı ha ma-

mı dır. Ka dın lar ve er kek ler kıs mı he men 

he men ay nı pla nı tek rar la mak ta ve ka pı-

la rı ay rı yön le re bak mak ta dır. Ya pı, kub be 

fe ner le ri da hil ta ma men düz gün ke sil miş 

kü fe ki ta şın dan ya pıl mış tır. Ca mekân (so-

yun ma lık) kı sım la rı üzer le ri 9,5 m. ça pın-

da, ge çiş le ri Türk üç gen le riy le sağ la nan 

kub be ler le ör tü lü, şir van lı ge niş mekânlar 

ha lin de dir. En le me si ne dar bö lüm oluş tu-

ran ılık lık us tu ra lık ve helâlar dan mey da na 

gel mek te olup üzer le ri to noz ör tü lü dür. 

Yi ne kub be ler le ör tü lü olan sı cak lık bö-

lüm le ri, or ta sın da gö bek taş la rı bu lu nan 

hal vet li mekânlar dır. Ha ma mın ar ka kıs-

mın da su de po su ve kül han yer alır. Ha-

ma ma do ğu yö nün den bi ti şik du rum da 

olan aras ta ha mam la ay nı pro je da hi lin-

de in şa edil miş ol ma lı dır. Pla nı ka ba ca 

“T” şek lin de olup 15 m. uzun lu ğun da ki 

du var la rı al ma şık taş ve tuğ la sı ra la rın-

dan olu şur. Bi na nın üç yön den ka pı sı bu-

lun mak ta dır. De ği şik bo yut lar da ki on iki 

dükkânın üzer le ri ni be şik to noz lar ör ter. 

Ya pı ha len çar şı ola rak kul la nıl mak ta dır.
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