
KARA HALiL EFENDi 

ların tartışılması sırasında yaptığı katkı

ları ile Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemi
yeti'nin ana unsurlarından biri olmuştur 
(Mardin, Medeni Hukuk, s. I 64). Cevdet 
Paşa. kendisine bir süre hocalık da yap
mış olan Halil Efendi'nin fıkıh bilgisinden 
çok yararlanmıştır. Yakından tanıdığı Ha
lil Efendi'yi. ulemadan bir zat olduğu hal
de "umür-ı hariciyyesi kıt". çocuk gibi her 
şeye aldanan ve devlet erkanı tarafından 
aldatılabileceğine ihtimal vermeyen saf. 
kişiliği zayıf bir kimse olarak tanımlamak
tadır (Ma 'rCızat, s. 230). Onun derin bir 
hukuk bilgisine sahip olduğu. bazı fıkıh 
kitap l arına şerhler yazarak yorum ve ten
kitler yaptığı bilinmektedir. 
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KARAHOCA 

(bk. ALAEDDİN ALİ ESVED). 

KARAMEMi 

Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
ekol sahibi sernakkaşı. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kanun! Sultan Süleyman dönemi saray 
ehl-i hiref, mevacib, masraf vb. defterle
rinde Rum nakkaşları arasında adı Kara 
Mehmed Çelebi (TSMA. nr. D 4104), 
Mehmed-i Siyah (TSMA, nr. D 961 3-3) ve 
KaraMemi (TSMA, nr. D 96 12) şeklinde 
geçmektedir. Sanatkarın Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi kayıtlarından müzehhip ve 
ressam olarak saray hizmetinde bulundu
ğu ve ll. Selim döneminde de hayatta ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Tezhip sanatını saray nakışhanesinde 
iranlı Aga Mlrek'in talebesi ressam Şah
kulu'nun (ö . 963/l 556) nezaretinde öğ-
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rendi. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 
bulunan Reblülahir 932 (Ocak 1526) tarih
li ehl-i hiref mevacib (maaş) defterindeki 
kayda göre Şahkulu. Yavuz Sultan Se
lim'in Çaldıran seferi dönüşü Tebriz'den 
Amasya'ya getirmiş olduğu sanatkarlar
dandır. Daha sonra İstanbul hassa har
cına havale edilmiş, 1 Muharrem 927 (12 
Aralık 1520) tarihli ehl-i hiref defterine 
kaydedilmiştir. Şahkulu . Osmanlı nakış 

sanatının klasik çağını oluşturan sanat
karların başında ve saz yolu üstübunun 
temsilcisi olarak Kara M emi gibi pek çok 
müzehhip yetişti rmişti r. Reb1ülevvel952 
(Mayıs 1545) tarihine ait maaş defterinin 
dokuzuncu sırasında Mehmed-i Siyah'ın 
günlük 16.5 akçe aldığı kayıtlıdır (TSMA. 
nr.D9613-3) 

Kara Memi, hacası Şahkulu'ndan sonra 
cemaat-i nakkaşanın Rumiyan bölüğü ba
şında günlük 25.5 akçe ücretle nakkaş
başı olarak görevlendirilmiştir (Muharrem 
965-966jKası m 15 57-15581 tarihli ehl-i 
hıref defteri , vr. ı 2a). Devrin sanat anlayı
şını etkileyen kendi üslübunu bu dönem
de ortaya koymuştur. Elinden çıkmış tez
hipli elyazması kitap. ferman ve vakfıye
lerdeki yarı üslüplaşmış çiçek motifleriyle 
bahar dalı kompozisyonlarında yeni bir 

üslüp ve anlayış getirdiği açıkça görül
mektedir. 

Hamburg Kunst und Gewerb Müzesi'n
de bulunan Reblülahir 961 (Mart 1554) 
tarihli Muhibbl divanı Kara Memi'nin üs
Iübunu müjdeleyen ilk imzalı örnek ola
rak kabul edilir. Bilinen diğer imzalı eser
leriNuruosmaniye Kütüphanesi ile (nr. 
3873 ) İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr. 5467) kayıtlı Şaban 973 ta
rihli (Mart 1566) Divan-ı Muhibbitezhip
leridir. istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki nüsha 370 va rak, 165 x 263 mm. 
ebadında. aharlı. abadl. şeker. kırem. sa
rı. yavru ağzı. fıstık! renk kağıtlara Meh
med Şerif Efendi'nin ince nesta'lik hat
tıyla yazılmıştır. Metin dış pervazı renkli 
halkartekniğinde tezhip edilmiş yarı üs
lüplaşmış gül. karanfil ve laleler. bahar 
dalı motifleriyle koltuk. beynessutur tez
hibi, hatayi ve rum! motiflerinin hakim 
olduğw · halkar tekniğinde dış bordür tez
hibi Kara Memi üslübunun en olgun dö
nemini temsil etmektedir. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de yer alan (Emanet Hazinesi, nr. 49). XVI. 
yüzyıl ortalarında Osmanlı saray nakışha
nesinde restore edilmiş 7 45 ( 1344) tarihli 
Abdullah Sayraft ketebeli mushafın cilt 

Tezhibi KaraMemi'ye ait olan Divan-ı Muhibbfnın iki sayfası (IÜ Ktp. , nr. 5467, vr. 359•-360') 



yan kağıdı üzerindeki "tezhibeş be-ka
lem-i Kara Mehmed Çelebi ser-nakka
şan-ı dergah-ı all üstadü'I-küttab fi sene 
962" ibaresi bu mushafın da onun eliyle 
tezhip edildiğini göstermektedir. Kara 
Memi üslGbunun en gelişmiş özelliklerini 
aksettiren bu mushaf 16 x 23 cm. ölçü
sünde ve 330 varaktır. Aharlı koyu krem 
rengi kağıt üzerine nesih hatla on beş 
satır yazılmış ve metnin etrafı devrinin 
özelliğine uygun cetvelsizken sonradan 
altın cetvel çekilmiş ve tezhip edilmiştir. 
üç varak halindeki zahriye sayfası. serlev
ha, Fatiha ve Bakara sürelerinin ilk ayet
leri , 329b, 330•, 33Qb sayfaları tam sayfa 
tezhipli, 3b, 4• sayfalarının bordür ha
linde etrafı tahrirli halkar. süre başları ve 
c üz, aşır, hizb ayet gülleri tezhiplidir. Kara 
Memi'nin bu eserinde de yarı stilize çiçek 
motifleri görülür. 33Qb sayfasında, süre 
başı ve gül tezhiplerinde geleneksel rüml 
ve hatayi motiflerine yepyeni bir uygula
ma ile bir canlılık katmıştır. 

Kara Memi tarzının izleri görülen diğer 
imzasız eserler arasında Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan (Revan 
Köşkü, nr. 738; iü Ktp., TY, nr. 6976) Di
van-ı Muhibbitezhibi, aynı yerdeki (Re
van Köşkü, nr. 824; Emanet Hazinesi, nr. 
2851) lake cilt kabı ile 947 (1540) tarihli 
kırk hadis (Emanet Hazinesi, nr: 2851 ). 

Ahmed Karahisarl'nin 9S3'te (1S46-47) 
istinsah ettiği mushaf-ı şerif (Yeni Yazma
lar, nr. 999). Kanuni Sultan Süleyman tuğ
rası (Güzel Yazılar, nr. 1400), yine Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (Ha
zine, nr. 1517) 96S (1558) tarihli Arifi Fet
hullah Çelebi'nin Şehname-i AI-i Osman 
adlı eserinin V. cildini oluşturan Süley
manname'si, İ stanbul Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'nde kayıtlı (nr. 2191) 947 
( 1540) tarihli Hürrem Sultan vakfiyesi, İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (FY, 
nr. 1426). Şah Mahmud Nlşabürl murak
ka ı diye bilinen albüm içindeki meşhur 
İranlı hattatların kıta tezhipleri zikredi
lebilir. Bu eserler tezhip tekniği, renk ve 
desen kompozisyonu bakımından Kara 
M emi tarzında olmakla beraber saray na
k.ışhanesinde çalışan pek çok uzman sa
natkarın ortak işidir. 

Süleymaniye Camii için yazılan mushaf
ların tezhip ve cilt masraflarını gösteren 
İstanbul sarayiarına ait 960-963 ( 1553-
1556) tarihli muhasebe defterlerinde zik
redilen nakkaşlar arasında Kara Memi'
nin bir mushaf tezhip ettiği ve karşılığın
da 6000 akçe aldığı kaydedilir. Saray sa
natkarlarının padişaha takdim ettikleri 

bayram hediyelerini ve karşılığında aldık
ları ihsanları gösteren Topkapı Sarayı Mü
zesi Arşivi'ndeki (nr. D 8244) tarihsiz bel
gede, on yedi nakkaş arasında on altıncı 
sırada nakkaş Kara Memi'nin bir nak.ışlı 
divit, on beş boyalı kalem getirdiği kay
dedilir. 

Saray nakkaşları sadece saray kitaplığı 
için kitapların tezhip ve minyatürlenme
sinde değil aynı zamanda sarayın ve pa
dişahın inşa ettirdiği eserlerin tezyinatı
nı yapmakla da sorumlu idiler. Nitekim 
Süleymaniye Camii'nde kubbe ve kemer
Ierin tezyinatı (kalem işi) için Kara Me
mi'nin on günlük mesaisine mukabil120 
akçe aldığı yazılıdır (Barkan, ı , 177). 

Osmanlı saray nak.ışhanesinde gelişme 
zemini bulan tezhip sanatı XVI. yüzyıl or
talarında Şahkulu, bilhassa Kara Memi 
ve öğrencilerinin zevk ve dehasıyla altın 
çağını idrak etmiştir. Yetiştirdiği bu öğ
renciler arasında oğlu da yer almaktadır. 
Osmanlı sanatında sadece tezhipte değil 
camiierin çini ve kalem işleri, saray için 
imal edilen halı, kumaş ve el işlemelerin
de, ahşap, maden ve kuyumculuk işle
rinde Kara Memi üslübu uzun müddet 
hakim olmuştur. 
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KARA MURAD PAŞA 

KARA MURAD PAŞA 
(ö. 1065/1655) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1 004 ( 1596) yılı civarında doğdu. Arna
vut asıllı olup babasının adı Mustafa'dır. 
ı. Ahmed döneminde Yeniçeri Ocağı'na 
girdi ve sakson cu ortasında yetişti. Ardın
dan odabaşılığa, çok geçmeden de yaya
başılığa terfi etti. Saksoncubaşı olduktan 
sonra 1 048'de (1638) IV. Murad'ın Bağ
dat Seferi'ne katıldı. Bağdat'ın İran işga
linden kurtarılmasının ardından zağarcı
başı unvanıyla bir süre orada kaldı. 

1 OS5'te (1645) kul kethüdalığına yük
seltilen Murad Ağa, uzunca bir süredir 
ocak içinde terkedilmiş bazı adet ve tö
renleri ihya etti (Naima, IV. lll) . Bu sıfat
la yeniçeri ağasına vekaleten bir kısım ye
niçerilerle birlikte Girit' e gitti ve Venedik
liler'le savaştı. Bazı kalelerin alınmasında 
ve özellikle Hanya'nın zaptında önemli rol 
oynadı ( Karaçelebizade Abdü laziz Efen
di, Rauzatü'l-ebrar, s. 630). bir süre son
ra sekbanbaşılığa getirildi. Girit adasının 
kuzeybatı ucundaki Kisamo Kalesi'nin de 
zaptım sağlayan Murad Ağa, Deli Hüseyin 
Paşa'nın Girit serdarlığı döneminde bir 
süre Hanya muhafızlığı yaptı (Kati b Çele
bi. Fezleke, ll, 282, 283). Bu arada sekban
başılıktan alınmıştı. 

İstanbul'a döndükten sonra Sultan İb
rahim'in hal'i olayına karıştı. Ocakta res
ml görevi olmamasına rağmen nüfuzu 
büyüktü. Vezlriazam Hezarpare Ahmed 
Paşa'nın devlet adamlarından talep etti
ği kürk ve amber bedelini vermek iste
meyen ocak ağaları Kara Murad Ağa'nın 
etrafında birleşmişti. Ahmed Paşa ocak 
ağalarını topluca öldürtmek isteyince M u
r ad Ağa'nın evinde toplanan ağalar Ah
med Paşa'yı ortadan kaldırmaya karar 
verdiler ve isyan hazırlığına baş l adılar 

(a.g.e., 11. 327). Fatih Camii'nde toplanan 
asiler önce Ahmed Paşa'yı parçalayarak 
öldürdüler, ardından Sultan İbrahim'i 
tahttan indirip yerine yedi yaşındaki oğ
lu IV. Mehmed'i tahta geçirdiler. Murad 
Ağa, cülüsu müteakip 29 Zilhicce 1 OSB'
de ( 14 Ocak 1649) yeniçeri ağalığına geti
rildi (a.g.e., ll, 329). Yeni sadrazam Sofu 
Mehmed Paşa'nın ocak ağalarından Sarı 
Hüseyin Kethüda'yı öldürtmesi ve Kösem 
Sultan'ı ortadan kaldırmak istemesi üze
rine vezlriazama kin bağlayan Murad Ağa 
durumdan büyük valide sultanı haberdar 
etti ve buna karşılık ondan sadrazamlık 
sözü aldı. 

363 


