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MERZİFONLU 
KARA MUSTAFA PAŞA 

KÜLLİYESİ 

Merzifon'da 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 'nın 

üçüncü vezir olduğu yıllarda yaptırdığı 
külliye cami , kütüphane, sıbyan mektebi, 
dükkanlar, taşhan. bedesten ve iki ha
mamdan oluşmaktadı r. Külliye , şeh ir 

merkezinde Gazi Mahbub mahallesinde 
inşa edilmiş olup yalnızca Paşa Hamarnı 
adıyla tanınan hamam biraz uzakta Hacı 
Ball mahallesinde yer almaktadır. Cami 
cümle kapısı üzerindeki iki satırlık Arap
ça sülüs kitabeye göre inşasına 1077 
(1666-67) yılında başlanmış, Paşa Hama
rnı'nın kapısı üstündeki yine iki satırlık 
Arapça sülüs kitabeye göre 1 090'da 
( 1679) tamamlanmıştır. külliyenin kita
besi olmayan diğer yapıları bu iki tarih 
arasında inşa edilmiş olmalıdır. 

Külliyeye ait her ikisi de orüinal defter
den istinsah edilmiş iki vakfiye bulunmak
tadır. Bunlardan birincisi 23 Safer 1 089 
( 16 Nisan 1678) tarihli olup Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi 'ndedir (VGMA, Vakfiye 
Defteri, nr. 64 ı). İ kincisi , Thpu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Kayseri tah
rir defterleri arasında bulunmaktadır (TK, 
TD, nr. ı 36) . Vakfıyede Kara Mustafa Pa
şa'nın Merzifon dışında (İstanbul. Kayseri , 
Edirn e~Kamaniçe. Çorum , Tokat . İzmir, 
Halep, Cidde) yaptırdığı vakıf binalar da 
kayıtlıdır. Vakfiyenin ayrıntılarında görev
lilerin listesi, görevlilerde olması gereken 
nitelikler ve alacakları ücretler, Kara Mus
tafa Paşa'nın soyundan gelenlerle müte
vellilere ödenecek ücretler. külliyenin fi
ziki durumu, talebe tedrlsi, kütüphane
de bulundurulan kitapların listesi yer al
maktadır. 

Kara Mustafa Paşa şehirde had safha
da olan su sıkıntısı için Tavşan (Taşan) da
ğından kanallarla su getirtmiş ve yaptır
dığı otuz kadar çeşme ile mahallelere da
ğıtmıştır. Yakın zamana kadar kullanılan 
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bu kanallar, mahzen ve maksemlerle çeş
meler bugün metrQk vaziyettedir. Bu 
imar hareketi sırasında şehrin kanalizas
yon problemiyle de uğraşılmış, halen kul
lanılmakta olan ve külliye merkez olmak 
üzere şehrin tamamını kapsayan kanali
zasyon sistemleri yapılmıştır. 

Cami, taşhan ve bedesten orüinal özel
liklerini büyük ölçüde koruyarak günümü
ze kadar gelmiştir. Caminin son cemaat 
mahalli , şadırvan, muvakkithane, sıbyan 
mektebi ve Paşa Hamarnı geçirdikleri 
onarımlarla özelliklerini önemli ölçüde 
yitirmiştir. Onarımlarla ilişkili olduğu an
laşılan üç ayrı kitabe cami içinde süsleme
ler arasında ve güneydoğu köşedeki çeş
me üzerinde bulunmaktadır. 

Kara Mustafa Paşa Külliyesi eğimli bir 
arazide inşa edilmiştir. Bu sebeple cami
nin doğu yönüne kuzey-güney doğrultu
sunda oldukça yüksek bir istinat duvarı 
çekilerek teras oluşturulmuş ve terasın 
üzerine avlusu ile birlikte cami inşa edil
miştir. Taşhan ve bedesten terasın aşa
ğısında düzlükte yer almaktadır. Külliye 
binalarını çepeçevre kuşatan bir ihata du
varı olmamasına rağmen binalar arasın
daki yakınlık bir külliye bütünlüğü mey
dana getirmektedir. Binaların dış cephe
lerine karşılıklı yerleştirilen dükkanlarla 
da üzeri açık bir arasta elde edilmiştir. 

Ca mi. Külliyeye ve çevreye hakim bir 
konumda olan caminin planı , tek kubbeli 
hacmin kuzeye doğru üç birimle genişle
tildiği dikdörtgen bir şema gösterir. 14 m. 
çapındaki orta kubbe sekizgen bir kasna
ğa oturur, kasnağın etrafında sekizgen 
ağırlık kuleleri yerleştirilmiştir. Orüinal 
olan mihrap, minber, duvara gömme 
vaaz kürsüsüyle kuzey duvarındaki mü
kebbire kürsüsü yekpare blok taştan ya
pılmış olup kaba bir işçilik göstermektey
di. 1997 Ağustos ayından önce cami der-
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neğinin gerçekleştirdiği bilinçsiz bir ta
mirde mihrap alçı ile sıvanmış . taş min
ber sökülerek yerine ahşap bir minber 
konmuş. mükebbire de sökülmüş ve bu
radaki pencere büyütülmüştür. Bu ara
da XIX. yüzyı l tamirine ait ahşap mahfi! 
sökülüp tamamen yenilenmiş , tıraşianan 

pencere söveleri içte alçı ile sıvanmıştır. 

Tek şerefeli minare, ana mekanın son ce
maat mahalli ile birleştiği yerde kuzey
batı köşesine yerleştirilmiştir. Tamamen 
kesme taştan inşa edilen minarenin göv
desi silindirik olup şerefe dahil yukarısı 
1975 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü ona
rımlarında yenilenmiştir. Yapının önün
de XIX. yüzyı l özellikleri gösteren bir son 
cemaat yeri vardır. Vaktiyle üç birimli ol
duğu tahmin edilen son cemaat yerinde 
bugün ortada büyük kemerli bir açıklıkla 
yanlarda çift sıra pencereler bulunmak
tadır. Caminin kuzeyinde etrafı çevre du
varı ile kuşatılmış. doğu. batı ve kuzeyden 
basık kemerli kapılarla girilebilen avlu yer 
almaktadır. Avlunun kuzeybatı köşesinde 
sıbyan mektebi (dergah), doğu girişi üze
rinde de kütüphane vardır. Avlunun tam 
ortasında mevcut onaltıgen mermer şa
dırvanın üzeri içten bağdMI tarzda ku b
be, dıştan sivri piramidal bir külahla örtü
lüdür. Kubbe içini süsleyen resim ve na
kışlar Zileli Emin Usta imzasını ve 1292 
(1875) tarihini taşımaktadır. Bu ustanın 



cami içerisindeki süslemelerde ve Amas
ya, Tokat yöresinde birçok eserde çalıştığı 

bilinmektedir. Resimlerde daha çok İs
tanbul ve Anadolu'dan manzaralar zengin 
bir hayal gücü ve ustalıkla işlenmişti r. 

Bunlar Türk resim sanatının nadir örnek
lerindendiL Cami içinde 1842 ve 1875 
tarihlerini veren bu süslemeler yakın ta
rihteki bilinçsiz bir tamirde tahrip edil
miş . üzerlerine alçı çekilerek yeni desen
Ierde süslemeler yapılmıştır. Caminin in
şasında kullanılan malzeme, külliyenin 
tamamında kullanılan ve Kara Mustafa 
Paşa'nın Merzifon'da inşa ettirdiği bütün 
eserlerde de görülen sarımtırak renkli 
kesme taştır. 

Kütüphane. Cami avlusunun derin bir 
dehliz oluşturan eyvan biçimindeki doğu 
girişi üzerinde ikinci kat olarak inşa edil
miştir. 5,30 x 5,30 m . boyutlarında kare 
planlı . üstü düz ahşap tavan ve kırma 
çatı ile örtülü bir oda şeklindedir. Cami 
son cemaat yerinin doğu duvarı üzerin
deki tamamen yenilenmiş olan bir kapı ile 
ulaşılan yapıda ahşap tavan göbeği dışın
da önemli bir süs unsuru yoktur. Malze
me. süsleme ve teknik özellikler bakımın
dan XIX. yüzyı l sonu hususiyetleri göste
rir. Vakfiye kayıtlarında söz konusu edi
len küçük bir kütüphanenin yerini ve içe
risindeki kitapların akıbetini bugün için 
tesbit etmek zordur. Halk arasında ve ya
yınlarda bu yapı "muvakkithane" olarak 
adlandırılmaktadır. Belki bina daha sonra 
muvakkithane fonksiyonunu da yerine 
getirmiştir. 

Sıbyan Mektebi. Cami avlusunun ku
zeybatı köşesinde kuzey ve batıda avlu 
duvarlarına bitişik olarak inşa edilmiştir. 
Cumhuriyet döneminde uzun yıllar müf
tülük binası olarak kullanıldığı için halk 
arasında "fetvahane", bazan da "dergah" 
şeklinde adlandırılmaktadır. Yayınlarda 

ise sıbyan mektebi kanaati yaygındır. Vak
fiye kayıtlarında bugün için yeri belirlene
meyen bir mektepten söz edilmesi bura
nın sıbyan mektebi olabileceği ihtimalini 
kuwetlendirmektedir. Yapıya doğu duvarı 
üzerindeki ahşap bir kapıdan girilmekte
dir. Doğu ve güney duvarlarının buluştu

ğu köşe yu muşatılarak dairemsi bir form 
verilmiş . böylece avluda yer alan şadır
vanla uyum sağlanmıştır. İç mekanda dai
revi profilli ahşap sütunların birbirine yi
ne ahşap olan kaş kemerlerle bağlanma
sıyla meydana gelen sekizgen plan dikkati 
çekmektedir. Ahşap olan örtü . duvarlar
dan kubbe eğimi şeklinde başlayıp sekiz
gen orta bölümde düz tavan şekline dö
nüşmektedir. Tavan göbeğinde yer alan 
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üçgen, dörtgen, altıgen, sekizgen. yıldız 
ve bakiava dilimleri biçimindeki geçme 
süs unsurları XIX. yüzyıl sonlarına işaret 
etmektedir. 

Dükkanlar. Vakfiyede konu edilen fizik! 
tanımlamaya göre cami çevresinde bu
gün olması gereken kırk adet dükkanın 
yerine yirmi sekiz dükkan mevcuttur, on 
iki dükkan zamanla ortadan kalkmıştır. 
Bunlardan bazılarının tonoz izlerini tes
bit etmek mümkündür. Caminin batısın
daki yolun yapımı sırasında dükkanlar 
zemin seviyesinin altında kaldığından iç
leri toprakla doldurulmuştur. 

Taşhan . Gösterdiği özellikler. mimari 
tasarımı ve yerine getirdiği fonksiyonlar 
açısından sadece XVII. yüzyıl hanları için
de değil bütün Osmanlı han mimarisi için
de önemli bir yere sahiptir. Üçüncü kat 
uygulaması ilk olarak burada denenmiş

t ir. Alt katta depolar ve ahır. üst katta 
tüccar ve konaklama odaları bulunmak
tadır. Plan bakımından şehir içi hanlar 
grubunun tek avlu etrafında üç katlı, cep
helerinde dükkaniarın sıralandığı hanlar 
grubuna dahildir. Üst katlarda güney ve 
kuzey bölümlerinde görülen orta koridor 
uygulaması Amasya'daki taşhanı hatır
latmaktadır. Kuzeybatı köşesinde yer alan 
gusülhane ve hela üniteleriyle yine kuzey 
bölümünün üçüncü katındaki mescid 
ünitesi bu yapıyı d i ğer hanlardan ayır
maktadır. Binada her kat kendi içinde ele 
alındığında kuzey- güney ve doğu- batı 

doğrultusunda simetrik bir düzen söz 
konusudur. Ancak batı duvarının kuzeye 
doğru geniş açı yapması simetrinin bo
zulmasına sebep olmuştur. Hanın birinci 
kat seviyesine kadar olan duvarları tama
men sarımtırak kesme taş malzeme ile, 
ikinci ve üçüncü katlar bir sıra kesme taş. 

Taşhan - Merzifon 

üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Kubbe ve 
tonozlar tuğla ile örülmüş ve sonraki yıl

larda sıvanmıştır. Vakfiye kaydında hanın 
fizik! konumu ve oda sayısı ile çevresini 
kuşatan dükkan sayısı bildirilmektedir. 
Bu bilgilere göre bazı küçük değişiklikler 
dışında yapıda önemli bir onarım gerçek
leştirilmemiştir. 

Bedesten. Caminin doğusunda hanın 
güneyinde inşa edilmiştir. 30 x 28 m. bo
yutlarıyla kareye yakın bir sahayı kaplar. 
Plan bakımından Osmanlı bedestenleri 
içerisinde orta büyüklükte. dokuz kubbe
li . içeride mahzen veya dükkan bölümle
meleri bulunmayan (vakfiyeye göre içeri
de ahşap bölümlemelerden meydana ge
len dükkanlar olmalıdır) , dört cephesi sıra 
dükkanlarla kuşatılmış bedestenler gru
buna dahil edilmektedir. İç mekanın orta
sına yerleştirilen dört kalın paye ile bu
rası birbirine eşit dokuz bölüme ayrılmış 
ve her bölümün üzeri kubbe ile kapatıl

mıştır. Payeler birbirine ve duvarlara sivri 
askı kemerleriyle bağlanmış. ayrıca du
varlar tahfif kemerleriyle kuwetlendiril
mişti r. Kubbe tepeliklerine açılan aydın

Iık fenerleriyle duvarların ikinci kat sevi
yelerine açılan pencereler içeriye yeterli 
ışık sağlamaktadır. Cephelerin tam orta
sında bulunan tonozlu birimlerin içinde 
dikdörtgen profilli ve basık kemerli kapı
lar vardır. Doğu- batı ve kuzey-güney ek
senlerine göre yapıda tam bir simetrik 
düzen görülür. Birinci kat seviyesinde 
sarımtırak kesme taş . ikinci kat sevi
yesinde bir sıra kesme taş , üç sıra tuğla , 

örtü sistemlerinde tamamen tuğla mal
zeme kullanılmıştır. Yakın zamana kadar 
Tekel tarafından tütün deposu olarak 
kullanılan yapının özellikle içi tahribata 
uğramıştır: bugün metruk vaziyettedir. 

Paşa Hamamı. Külliyenin kuzeyinde ve 
külliye binalarından oldukça uzakta, Hacı 

Barı mahallesinde eski surların bitişiğin

de inşa edilmiştir. Halk arasında Paşa 
Hamarnı olarak bilinmektedir. Üzerinde 
yer alan 1 090 ( 1679) tarihi külliyenin ta
mamlanma tarihi olmalıdır. Buna göre 
hamamın inşası vakfiyenin düzen lendiği 

23 Safer 1 089'dan ( 16 Nisan 1678) sonra 
bitirilmiştir. Planı geleneksel Türk ha
mamlarının bir tekran şeklindedir. Eski 
surlara bitişik olarak inşa edildiği için sı
caklık ve külhan üniteleri batıya kaydırıl
mış ve " L" şekilli bir plan elde edilmiştir. 

Yapı orta büyüklükte. s ıcaklık ünitesi dört 
eyvanlı , köşeleri halvet hücreli hamamlar 
grubuna dahildir. Alt yapısı tam bir kare 
oluşturan soyunmalık ünitesini 11 m . 
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Paşa Hamarnı- Merzifon 

çapında tromplu bir kubbe örtmektedir. 
Soğukluk, ılıklık. sıcaklık ve külhan ünite
leri alışılmış düzenlemeleri tekrarlamak
tadır. Soğukluk ve ılıklık ünitelerinde bu
lunan geniş ve yüksek sekiler harnarnda 
keçe imalatı yapıldığını düşündürmekte
dir. 

Hakkında hiçbir belge ve kayıt bulun
mayan. ancak araştırmacılar tarafından 
Kara Mustafa Paşa Vakfı'ndan olduğu 
ve 1 087'de ( 1676) yaptınldığı ileri sürü
len 1\ızpazarı Hamarnı külliyenin yaklaşık 
1 00 m. güneyinde yer almaktadır. Kulla
nılan malzeme. inşa tekniği, plan ve yapı 
özellikleriyle tasarımı bakımından Paşa 
Hamarnı ve külliyenin diğer binaları ile 
benzerlik gösterir. Hamam orta büyük
lükte ve klasik düzenlemeye sahiptir. Ha
len suyu Kara Mustafa Paşa Vakfı'ndan 
karşılanmakta ve Vakıflar Genel Müdür
lüğü'nün mülkiyetinde kiracı tarafından 
işletilm ektedir. 
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!il AlıDÜLBAKi YEŞİL 

MERZİFONLU 
KARA MUSTAFA PAŞA 

KÜTÜPHANESi 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
İstanbul Çarşıkapı'daki 

külliyesinde tesis ettiği kütüphane. 
L ~ 

XVII. yüzyıl sonunda istanbul'da kuru
lan üç önemli medrese kütüphanesinden 
biridir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 
Viyana seferinden önce İstanbul Çarşıka
pı'da inşasını başlattığı mescid, medre
se, kütüphane. sıbyan mektebi, sebil ve 
türbeden meydana gelen külliyesini ölü
mü üzerine oğlu Ali Bey 1690'da tamam
latmıştır. Kara Mustafa Paşa, 1 092'de 
( 1681) düzenlettiği vakfiyesine külliye 
içinde kurulacak kütüphaneyle ilgili bazı 
şartlar da koydurmuştur. Vakfiyeden an
laşıldığına göre Mustafa Paşa bu kütüp
hanenin kitaplarını önceden hazırlatmış 
ve külliyenin tamamlanmasına kadar ki
taplardan istifade edilmesini sağlamak 
için geçici bazı düzenlemeler yapmıştır; 
kitapları Hocapaşa'da yaptırdığı hanın 

odalarından birine koydurmuş ve günlük 
10 akçe ücretle bir hafız-ı kütübün hafta
da bir gün burayı açarak talebeni n kitap
ları okumasına imkan hazırlamıştır. 

Ancak külliyenin tamamlanmasından 
sonra burada faaliyete geçecek kütüp-

hanenin organizasyonuyla ilgili olarak bir 
düzenleme yapılmadığı gibi kütüphane 
personelinin tayini cihetine de gidilme
miştir. Muhtemelen oğlu Ali Bey, kütüp
hanenin kadrosunu daha sonraki bir ta
rihte bugün elde bulunmayan ek bir vak
fıye ile teşkil etmiştir. Çeşitli arşiv kayıt
larından bu kütüphanede iki hafız-ı kü
tübün görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Darülhadis kadrosunda yer alan birinci 
hafız-ı kütübe günlük 20 akçe. ikincisine 
1 O akçe ücret verildiği görülmektedir. Pek 
zengin olmayan kütüphanenin koleksiyo
nu medrese öğrencilerinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek dini ilimlerle ilgili SOO 
civarında eserden oluşmaktaydı. Ayrıca 
Mehmed Seyfi Efendi 1137 ( 1724-25) yı
lında bu kütüphaneye bazı eserler vak
fetmiştir. Mustafa Paşa, Merzifon'daki 
külliyesine ve İncesu'da yaptırdığı cami
sinde de birer kütüphane kurmuştur. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüp
hanesi'nin kitapları 1248 Zilkadesinde 
(Nisan 1833) uzun müddetten beri yok
lanmadığı için. ayrıca vakfın nezaretinin 
yapılan yeni düzenlemeyle Evkaf-ı Hü
mayun'a verilmesi dolayısıyla sayılmış ve 
katalogu düzenlenmiştir. ll. Abdülhamid 
döneminde de kütüphanenin bir katalo
gu hazırlanmış (İstanbull 3 !0). Türkiye 
Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK) 
serisinde kütüphanenin bir katalogu ya
yımlanmıştır (Ankara 1984 ). Bu koleksiyon 
Cumhuriyet döneminde önce N uruosma
niye Kütüphanesi'ne nakledilmiş, ardın
dan Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne taşın
mıştır. Halen bu kütüphanede muhafaza 
edilen koleksiyon da sekizi Türkçe, on dör
dü Farsça ve 445'i Arapça olmak üzere 
467 yazma eser bulunmaktadır. 
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