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MURAD III

endiþelerin ve telkinlerin III. Murad üze-
rinde etkili olduðu açýktýr. Onun devlet iþ-
leri konusundaki tavrýyla ilgili olarak Se-
lânikî’nin kaydettiði þiirinde istediði gibi
muktedir bir idareci bulamadýðýndan ya-
kýnmasý dikkat çekicidir (“Gönlümün iste-
diði bana bir âdem olsa” diye baþlayýp,
“Ey Murâdî bize bir þöylece âdem olsa” di-
ye biten gazeli için bk. a.g.e., s. 428). Dö-
nemi Osmanlý kültürünün klasik formu-
nun zirvesine ulaþtýðý bir devir olarak ta-
nýmlanan III. Murad, “Murâdî” mahlasýy-
la dinî ve tasavvufî þiirler kaleme almýþtýr.
Þiirleri bazý mecmua ve tezkirelerde yer
alýr (meselâ bk. Ahdî, vr. 10a-b). Bazan ib-
hama bürünen Arapça ve Farsça gazelle-
ri, padiþahýn arzusunu yerine getirmek ve
atýyyeler almak için zamanýn edipleri ta-
rafýndan þerhedilmiþtir. Çoðu Arapça ve
Farsça olan bazý þiirlerinin Hâþimî, Bâkî,
Subhî, Hoca Sâdeddin, Zekeriyyâ vb. ta-
rafýndan yapýlmýþ þerhlerini ihtiva eden
mecmua ile (Türk ve Ýslâm Eserleri Müze-
si Ktp., nr. 1901) III. Murad’ýn tasavvufa
dair müstakil bir telifi olarak gösterilen
Fütûhât-ý Siyâm (Atâî, I, 383) muhteme-
len ayný eserdir. Çeþitli kütüphanelerde III.
Murad’a ait müstakil divanlara rastlandýðý
belirtilmiþtir (Ahmet Kýrkkýlýç bunlardan
seçmeler yaparak neþretmiþtir, bk. bibl.).
Çoðu Osmanlý padiþahlarý gibi III. Murad
da iyi bir sanat eðitimi almýþ, þiir ve ede-
biyatýn yanýnda hat sanatýyla da ilgilen-
miþtir. Hocasýnýn kim olduðu bilinmemek-
le beraber Müstakimzâde, sülüs nesih ve
ta‘lik yazýlarda yetiþmiþ iyi bir hattat ol-
duðunu kaydederek Ayasofya Camii mih-
rabýnýn iki yanýnda asýlý kelime-i þehâdet
levhasýyla bir âyet levhasýnýn bulunduðunu
bildirmekteyse de bugün mevcut deðil-
dir. Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi’nde
(nr. 255) Murâdî imzalý celî ta‘lik bir lev-
hasý mevcuttur. Ayrýca Ýstanbul Üniversi-
tesi Kütüphanesi’nde kendi hattýyla ince
ta‘lik eserleri vardýr (nr. T 5580). Ýslâm ki-
tap sanatlarý hakkýnda en önemli baþvuru
kaynaðý olan Âlî Mustafa Efendi’nin Me-
nâkýb-ý Hünerverân’ýnýn onun dönemin-
de yazýlmýþ olmasý dikkat çekicidir. III. Mu-
rad’ýn Halvetî þeyhi Þâban Efendi’nin ha-
lifesi olan Þeyh Þücâ‘a intisap ettiði, rüya-
larýný muntazaman ona gönderip yorum-
lattýðý bilinmektedir. Þeyh Þâban Efendi
ile de temasý olmuþtur.

III. Murad birçok hayýr eseri meydana
getirmiþtir. Kâbe’nin duvarlarýnýn tamiri
ve su yollarýnýn temizlenmesi, Mescid-i Ne-
bevî’nin tamiri yanýnda Mescid-i Harâm
mimari açýdan kesin þeklini II. Selim ve
onun zamanýnda almýþ, Mekke ve Medi-

ne’de birer medrese (998/1589-90), bü-
yük bir imaret, mektep ve zâviye yaptýr-
mýþtýr. En önemli eseri þehzadeliði döne-
minde inþa ettirdiði Manisa’daki mescidi-
nin yerindeki külliyedir. Planlarý Mimar Si-
nan tarafýndan hazýrlanan bu külliyenin
cami kýsmý 994’te (1586), medrese, ima-
ret, han ve tabhâne ise 1001’de (1592-93)
tamamlanmýþtýr. Yine onun adýna Mora’-
da Modon Kalesi içindeki cami ile Nava-
rin’de bugün hâlâ ayakta duran caminin
yaptýrýldýðý bilinmektedir. Ayrýca Topkapý
Sarayý’ndaki inþaat, Ayasofya Camii’nin ku-
zeyindeki iki minare ile minber, kürsü ve
mahfil ilâvesi, caminin içine þadýrvan ya-
pýlmasý, Fethiye Camii’nin kiliseden tebdili
ve Beþiktaþ’taki Yahyâ Efendi Türbesi’nin
binasý da onun faaliyetlerindendir.
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XVI. yüzyýlýn sonlarýnda
inþa edilen türbe.
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Sultan III. Murad, ölümünün ardýndan
(Cemâziyelevvel 1003 / Ocak 1595) on do-
kuz þehzadesiyle birlikte Ayasofya Camii
hazîresine gömülmüþ, daha sonra III. Meh-
med’in emriyle baþmimar Dâvud Aða ta-
raf›ndan türbesinin inþas›na baþlanm›þ-
t›r. Ancak na‘þlar gömülürken yer seçimin-
de yap›lan bir hata, sultan›n sandukas›n›n
türbenin merkezinde yer alabilmesi için
yapýnýn bir duvar›yla Þehzadegân Türbe-
si’ne bitiþtirilmesini zorunlu k›lm›þt›r. Bu
uygulama türbenin tasar›m bütünlüðü-
nü bozmuþ ve bitirilmesini de geciktirmiþ
olmal›d›r ki yap› ancak 1599’da Dalg›ç Ah-
med Aða taraf›ndan tamamlanabilmiþtir.

Esasen alt›gen planlý olan türbe, reva-
k›n iki yanýnda yer alan pahlý köþelerden
dolayý bozuk sekizgene dönüþmüþtür. Ya-
pý tasar›m bak›m›ndan, Mimar Sinan’›n da-
ha önce Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Se-
lim türbelerinde uygulad›ð› çift kubbeli,
üst örtü sisteminin halefleri tarafýndan
alt›gen alt yap› üzerine uygulandýðý bir ör-
nektir. Ayrýca içte düzgün olmayan taþlar-
la örülen duvarlar›n d›þta tamamýyla mer-
mer kaplanmas›yla da Mimar Sinan’›n sul-
tan türbelerinde belirlediði standartlar›
yans›t›r.

Gövdeden d›þar›ya kuvvetle taþan ve kor-
niþe kadar yükselen kuzeydoðu kenar›n-
da her biri tonozlarla örtülü, ortada kap›
ve iki yan›nda, duvarlar› çini panolarla kap-
lanm›þ olan yükseltilmiþ k›s›mlardan mey-
dana gelmiþ üç bölümlü revak yer almak-
tadýr. Sedef iþçiliðinin güzel bir örneðini
teþkil eden ahþap kapý kanatlar› Dalg›ç Ah-
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lenmiþ esmâ-i hüsnây› içeren çini madal-
yonlar kullan›lm›þt›r. Belgelerden, saray
nakkaþlar› taraf›ndan bu yap› için özel ola-
rak tasarlanm›þ desenlere göre Ýznik’te
üretildiði anlaþ›lan çini süslemelerde uy-
gulaman›n da çok baþar›l› olduðu görül-
mektedir.

Ýkinci ve üçüncü s›ra pencerelerin ara-
s›ndaki sat›hlarda ise pandantif yüzeyle-
rindeki çini panolara benzer þekilde, an-
cak kalemiþi olarak tasarlanm›þ, esmâ-i
hüsnây› ihtiva eden ikiþer dairevî madal-
yon iþlenmiþtir. Tamamen kalem iþiyle be-
zenmiþ kubbe içinde Allah ve Muhammed
isimlerinin tekrarland›ð› kûfî bir þeritle
çevrelenen, Fâtiha sûresini ihtiva eden gö-
bek madalyonu ile etekte dolanan lotus
ve palmiye yapraklar›ndan oluþan kuþak
aras›ndaki k›sm›n rûmî istifleriyle doldu-
rulduðu görülmektedir.

Türbede III. Murad’›n yan› s›ra hasekisi
Safiye Sultan, yirmi þehzadesi, k›zlar› Fat-
ma, Fahri ve Mihriban sultanlarla diðer
yirmi kýzý, III. Mehmed’in iki k›z› ve üç þeh-
zadesi, I. Ahmed’in oðlu Kas›m ile Sultan
Ýbrâhim’in bir þehzadesi ve iki k›z›yla bir-
likte toplam elli dört kiþinin gömülü oldu-
ðunu Ayvansarâyî bildirmekle beraber (Ha-
dîkatü’l-cevâmi‘, I, 6) bugün yapýda elli
adet sanduka bulunmaktadýr.
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28 Cemâziyelevvel 1021’de (27 Temmuz
1612) Ýstanbul’da doðdu. I. Ahmed ile Mâh-
peyker (Kösem) Sultan’ýn oðludur. Þehza-
delik hayatý hakkýnda kaynaklarda fazla
bilgi yoktur. II. Osman olayýndan sonra Sad-
razam Dâvud Paþa’nýn tertibiyle kardeþle-
riyle beraber Üsküdar’a götürülmek üzere
sarayýn bahçesine çýkarýldýðý sýrada kapý

aðalarýndan biri tarafýndan öldürülmek
istendiði ve diðer aðalarýn müdahalesiyle
kurtulduðu rivayet edilir.

Amcasý I. Mustafa’nýn aklî dengesi ye-
rinde olmadýðýndan devlet idaresinde be-
liren karýþýklýðý gidermek için baþta Sad-
razam Kemankeþ Ali Paþa ile Þeyhülislâm
Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi bulunduðu
halde ileri gelenler tarafýndan I. Mustafa’-
nýn tahttan indirilmesine karar verildiðin-
de küçük yaþta olmasýna raðmen muhte-
melen annesi Kösem Sultan’ýn tesiriyle
tahta çýkarýldý (15 Zilkade 1032 / 10 Eylül
1623). Ertesi gün Eyüp Sultan Türbesi’n-
de Aziz Mahmud Hüdâyî eliyle kýlýç kuþan-
dý ve beþ gün sonra sünnet edildi. Salta-
natýnýn ilk yýllarýnda idare daha çok anne-
sinin etkisi altýndaki devlet adamlarýnýn
elinde kaldý. 1041’e (1632) kadar devam
eden bu dokuz yýllýk süre boyunca devrin
olaylarýnda herhangi bir tesiri olmadý. Yö-
netimi tam anlamýyla, Sadrazam Receb
Paþa’yý bertaraf edip zorbalarý ortadan
kaldýrdýðý Þevval 1041’den (Mayýs 1632)
itibaren ele aldý.

Saltanatýnýn ilk yýllarýnda Sadrazam Ke-
mankeþ Ali Paþa devlet iþlerinde söz sa-
hibiydi. Devrin kaynaklarý bu sýrada devle-
tin oldukça sýkýntýlý bir dönem geçirdiðin-
de müttefiktir. Özellikle Ýstanbul’daki oto-

med Aða’n›n, metal aksamý ise Ýsmâil adýn-
da bir ustanýn eseri olduðu imzalarýndan
anlaþýlmaktadýr. Revak›n aynal› tonozlar›-
n›n 1978 y›l›ndaki restorasyonda ortaya
ç›kar›lan kûfî yaz›larla bezeli özgün kalem
iþi süslemeleri ise dönemin özelliklerini
yans›t›r.

Yapýda üç sýra halinde düzenlenmiþ pen-
cerelerden alttakiler mermer söveli ve dik-
dörtgen, üst sýradakiler sivri kemerli açýk-
lýklýdýr. Üstte palmetli bir tepelik dizisinin
taçland›rd›ð› mukarnasl› bir korniþten son-
ra kubbeler aras›ndaki boþluðu ayd›nlatan
üç pencereli geniþ kasnak ve kubbe yük-
selmektedir. D›þtaki en ilgi çekici ayr›nt›,
hazîre duvarlar›n›n kesilerek iki yandan
merdivenlerle ulaþ›lan bir podyumda yer
alan, diðerlerinden farkl› þebekelere sahip
üç pencereden oluþan hâcet pencereleri-
dir.

Kubbe, içte köþelerin önüne yerleþtiri-
len mukarnasl› baþl›kl› altý mermer sütu-
na oturan sivri kemerlerle taþ›n›rken du-
varlar›n önünde sekilerle belirlenmiþ ge-
niþ bir galeri ortaya ç›km›þt›r. Türbe kapý-
sýnýn karþýsýndaki üç cephede üçlü düzen-
de pencereler yer almýþken diðerlerinde
dolap niþleriyle kapýnýn solunda üstteki
mahfile çýkýþý saðlayan merdiven bulun-
maktadýr. Ýç mekânda alt pencerelerin ara-
lar›na alternatifli olarak çini panolar yer-
leþtirilmiþ olup üst k›sm›nda tepelik de-
senli çinilerin taçland›rd›ð›, beyaz renkli,
sülüs hatla besmele ve Tebâreke sûresi-
nin tamam›n› ihtiva eden çini âyet kuþað›
yer al›r. Kubbeye geçiþ bölgesinde, celî sü-
lüsle merkezde düðümlenir þekilde istif-
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III. Murad Türbesi - Ýstanbul

Tahta çýktýðý ilk yýllarda IV. Murad’ýn tasvir edildiði yaðlý boya

tablo (TSM, nr. 17/390)


