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týrasýna Baðdat ve Revan köþklerini inþa
ettirmiþtir. 1636 ve 1639 yýllarýnda tamam-
lanan bu yapýlardan bilhassa Baðdat Köþ-
kü, çeþitli Türk sanat þubelerini bir araya
getiren XVII. yüzyýldaki en yüksek sanat
eserlerindendir. Þiddetli yaðmurlar netice-
sinde (19 Þâban 1039 / 3 Nisan 1630) Mes-
cid-i Harâm’ý basan sularýn tahrip ettiði
Kâbe’yi Kadý Mehmed Efendi ve Mimar
Rýdvan Aða vasýtasýyla esaslý bir surette
tamir ettirmiþ ve padiþahýn adý Beytul-
lah’ýn tâký üzerine yazýlmýþtýr.
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ÿZiya Yýlmazer

™ MÛSÝKÝ. XVI. yüzyýl sonlarýnda Os-
manlý Devleti’nin karþýlaþtýðý siyasî ve ik-
tisadî problemler yüzünden sarayda du-
raklayan mûsiki faaliyetleri IV. Murad dö-
neminde yeniden canlanarak yaygýnlaþmýþ
ve bir geliþme göstermiþtir. Saltanatý bo-
yunca ilim ve sanat adamlarýný destekle-
yen IV. Murad, Tebriz’i fethedince en meþ-
huru Þeþtârî Murad Aða olan on iki mûsi-
kiþinasý Ýstanbul’a getirerek Enderun’a ye-

ni sanatkârlar kazandýrmýþ, bunlar döne-
min mûsiki çalýþmalarýna büyük katkýda
bulunmuþtur. Padiþahýn hânende ve mu-
sâhibleri arasýnda yer alan Evliya Çelebi,
Seyahatnâme’sinde saray meþkhânesin-
de ve Sultan Murad’ýn huzurunda yapýlan
edebiyat ve mûsiki cemiyetlerinden bah-
seder. Cuma geceleri ulemâ, meþâyih ve
hâfýzlarýn katýlýmýyla toplantýlarýn yapýldý-
ðýný, cumartesi geceleri de ilâhihan, hâ-
nende ve sâzendelerin iþtirakiyle dinî eser-
lerin geçildiðini ve fasýllar düzenlendiðini
anlatýr. Sultan Murad’dan himaye ve teþ-
vik görerek bu dönemde meþhur olmuþ
mûsikiþinaslar içinde özellikle dinî eserle-
riyle tanýnan Hâfýz Kumral ve Derviþ Sadâ-
yî’nin yaný sýra tarihçi Solakzâde Mehmed
Hemdemî Efendi, Âmâ Kadri, Benli Hasan
Aða, neyzen ve çengî Yûsuf Dede Efendi,
Tokatlý Derviþ Ömer Efendi, Avvâd Meh-
med Aða ve Kasýmpaþalý Koca Osman Efen-
di zikredilebilir. Evliya Çelebi, ayný zaman-
da musâhib-i þehriyârîler arasýnda bulunan
Derviþ Ömer’in kâr, nakýþ ve þarkýlarýnýn
çoðunu Sultan Murad’ýn çok sevdiði segâh
makamýnda bestelediðini ve padiþahýn ken-
disine “peder” diye hitap ettiðini söyler.

Mehter mûsikisinin önde gelen beste-
kârlarý arasýnda sayýlan IV. Murad sözlü
eserlerle saz eserleri de bestelemiþtir. Ali
Ufkî Bey’in Mecmûa-i Sâz ü Söz adlý ki-
tabýnda ve Kantemiroðlu’nun Kitâbü Ýl-
mi’l-mûsikî alâ vechi’l-hurûfât’ýnda
onun bestelerine rastlanmaktadýr. Mûsi-
ki kaynaklarýnda bu iki eserde yer alan
“Þah Murad” adlý bestekârýn Sultan Mu-
rad olduðu kabul edilmektedir. Yýlmaz
Öztuna, IV. Murad’ýn altýsý hüseynî maka-
mýnda olmak üzere on üç peþrevi ile yü-
rük semâi ve ilâhiden müteþekkil on beþ
eserinin listesini vermektedir. Bunlar ara-
sýnda sözleri de IV. Murad’a ait olan, “Uyan
ey gözlerim gafletten uyan” mýsraýyla baþ-
layan eviç ilâhisi günümüzde de okun-
maktadýr.
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25 Receb 1256’da (22 Eylül 1840) doð-
du. Asýl adý Mehmed olup babasý Abdül-
mecid, annesi Þevkefzâ Kadýnefendi’dir.
Þehzadeliðinde iyi bir eðitim gördü. Çeþitli
hocalardan Türkçe, Arapça, Fransýzca, Os-
manlý tarihi ve fen dersleri okudu; iki Ýtal-
yan hocadan piyano ve Batý müziði ders-
leri aldý. Amcasý Abdülaziz tahta çýkýnca
veliaht ilân edildi (1861). Abdülaziz’in Mý-
sýr (1863) ve Avrupa (1867) seyahatlerine
veliaht sýfatýyla katýldý. Vaktinin çoðunu,
Abdülaziz’in kendisine tahsis ettiði Kadý-
köy Kurbaðalýdere’deki çiftlik evinde ge-
çiriyordu. Bu dönemlerde meþrutî rejimi
savunan Yeni Osmanlýlar’la temas kurdu.
Sýk görüþtüðü Þinâsi, Nâmýk Kemal ve Zi-
yâ (Paþa) beylerle meþrutiyet, demokrasi
ve hürriyet konusunda fikir alýþveriþinde
bulunuyordu. Ziyâ Paþa ve özel doktoru
Kapoleon Efendi aracýlýðýyla, Abdülaziz’in
yönetiminden hoþnut olmayan muhalif
grubun lideri Midhat Paþa ile de haber-
leþmekteydi. Bu yýllarda Osmanlý Devleti
çeþitli zorluklarla karþý karþýya kalmýþtý.
Hersek isyanýyla (1875) baþlayan Balkan
buhraný, Bulgaristan ayaklanmasý (2 Ma-
yýs 1876) ve iki konsolosun öldürülmesiyle
sonuçlanan Selânik vak‘asý (6 Mayýs 1876)

V. Murad

mecid, annesi Şevkiefser Kadıefendi’dir.
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dýþ geliþmeleri tehlikeli bir noktaya getir-
miþti. Büyük güçlerin Osmanlý Devleti’ne
müdahaleye hazýrlandýðý bir sýrada muha-
lif grup Abdülaziz’i hal‘edip Murad’ý tah-
ta çýkarma hazýrlýðýna giriþti. Midhat Pa-
þa’nýn köþkünde yapýlan toplantýda, Abdü-
laziz’in tahtta kalmasýnýn hem ülke hem
kendileri için tehlikeli olacaðý kanaatine va-
rýlarak medrese talebelerinin ayaklandýrýl-
masýna karar verildi. Murad Efendi de ta-
lebeye daðýtýlmak üzere sarrafý Hristaki
Efendi’den saðladýðý paralarý Midhat Pa-
þa’ya gönderdi. “Talebe-i ulûm” veya “sof-
talar ayaklanmasý” adý verilen gösteriler 10
Mayýs 1876’da baþladý. Mütercim Rüþdü
Paþa’nýn sadrazamlýða, Ýmâm-ý Sultânî Ha-
san Hayrullah Efendi’nin þeyhülislâmlýða,
Hüseyin Avni Paþa’nýn seraskerliðe ve Mid-
hat Paþa’nýn Meclis-i Vükelâ memuriyeti-
ne tayin edildiði açýklanýnca (12 Mayýs) is-
yancýlar daðýldý. Abdülaziz düþmanlýðýn-
da ittifak eden ve “erkân-ý erbaa” adý ve-
rilen bu grup iktidar koltuðuna oturduk-
tan sonra Abdülaziz’in hal‘i konusunda an-
laþarak durumu veliahda bildirdiler. Hal‘ iþi-
nin 31 Mayýs’ta yapýlmasý kararlaþtýrýldýðý
halde bazý geliþmeler yüzünden 29-30 Ma-
yýs gecesine alýndý. Dolmabahçe Sarayý ka-
radan ve denizden kuþatýlarak giriþ çýkýþ-
lar yasaklandý ve telefon hatlarý kesildi. Öð-
rencileri silâhlandýrarak Taþkýþla’da hazýr-
ladýðý üs taburla Dolmabahçe Sarayý’ný ka-
radan kuþatan Askerî Mektepler Nâzýrý
Süleyman Paþa, saraydaki veliaht daire-
sine gidip Murad Efendi’yi almak istedi.
Harekâtýn öne alýndýðýndan haberi olma-
yan veliaht tutuklanacaðý korkusuyla he-
yecanlandý ve dairesinden çýkmak isteme-
di. Süleyman Paþa zorla ikna ettiði Mu-
rad Efendi’yi karakola götürürken arka-
dan Hüseyin Avni Paþa yetiþti. Arabadan
inmeden veliahdý yanýna alarak rýhtýma
doðru hareket etti. Arabasý süngülü as-
kerler tarafýndan birkaç defa durdurulan
Murad Efendi, þiddetli fýrtýna ve saðanak
halinde yaðan yaðmur altýnda rýhtýmda
bekleyen bir kayýða bindirildi. Denizde de
üç vasýta deðiþtirildikten sonra güçlükle

Sirkeci Ýskelesi’ne gelindi. Hüseyin Avni
Paþa bir kira arabasýna bindirdiði veliah-
dý Beyazýt’taki Serasker Kapýsý’na getirdi.
Burada beklemekte olan sadrazam, þey-
hülislâm ve diðer bazý devlet erkâný V. Mu-
rad’a biat ettiler. Arkasýndan Abdülaziz’in
hal‘ine dair fetva okundu. Fetva gerekçe-
sinde Abdülaziz’in cinnet geçirdiði ve dev-
let iþlerinden anlamadýðý ileri sürülüyordu.
Resmî tebliðde Abdülaziz’in hal‘inin “it-
tifâk-ý umûmî” ile olduðu söylenmiþse de
aslýnda bu iþ birkaç kiþinin düzenlediði bir
darbe ile gerçekleþmiþti. Pek çok devlet
adamý ile askerin Abdülaziz’in öldüðü ha-
berleriyle aldatýldýðý daha sonra anlaþýldý.
Eski padiþah Topkapý Sarayý’na nakledilin-
ce V. Murad Dolmabahçe Sarayý’na götü-
rüldü. Top atýþlarýyla cülûs duyuruldu ve sa-
rayda toplanan devlet erkâný için ikinci bi-
at merasimi düzenlendi. Geleneðe göre ye-
ni padiþahýn Topkapý Sarayý’ndaki altýn tah-
ta oturmasý gerekirken V. Murad yaldýzlý
bir koltuða oturtularak biat merasimi ic-
ra edildi. Bu sýrada Dolmabahçe Sarayý’n-
da Abdülaziz’e ve yakýnlarýna ait eþya yað-
malandý. Para ve mücevheratýn bir kýsmý-
ný yeni padiþahýn annesi alýrken bir kýsmý
da V. Murad’ýn 1 milyona varan borçlarý
için sarrafý Hristaki’ye verildi. Büyük bir
kýsmýna devlet adamlarý el koydu.

V. Murad, tahta çýkmasýnda önemli rol
oynayan Ziyâ Paþa’yý kendisine baþkâtip
tayin etti; sadrazama haber yollayarak Ab-
dülaziz’in sürgüne gönderdiði Nâmýk Ke-
mal ve arkadaþlarýnýn geri çaðrýlmasýný is-
tedi, fakat bu isteði yerine getirilmedi.
Kendisini tahta çýkaran “erkân-ý erbaa”
arasýnda kýsa zamanda fikir ayrýlýðý belir-
di. Hürriyetçi demokrasiyi samimiyetle sa-
vunan tek kiþi Midhat Paþa idi; diðerleri
eski rejimin devamýndan yanaydýlar. Ni-
tekim cülûsun üçüncü günü yayýmlanan
hatt-ý hümâyunda meþrutiyet konusu bir-
kaç parlak sözle geçiþtirilmiþti. Diðer ta-
raftan Serasker Hüseyin Avni Paþa tam bir
diktatör gibi davranýyor ve her iþe müda-
hale ediyordu. Saraya giriþ çýkýþlarý kontrol

altýna alan serasker padiþahla görüþecek
kiþilerin kendisinden izin almasý gerekti-
ðini bildirdi. Ziyâ Paþa baþkâtiplikten azle-
dilerek yerine Sâdullah Paþa getirildi. Es-
ki padiþah Fer‘iye Sarayý’na nakledildikten
üç gün sonra dairesinde ölü bulundu (4
Haziran). Abdülaziz’in kayýnbiraderi Kola-
ðasý Çerkez Hasan Bey, eniþtesinin ölü-
münden sorumlu tuttuðu Hüseyin Avni
Paþa’yý Midhat Paþa’nýn konaðýnda yapý-
lan Meclis-i Vükelâ toplantýsýný basarak öl-
dürdü (15-16 Haziran gecesi).

Eskiden beri rahatsýzlýðý bilinen V. Mu-
rad’ýn birbiri ardýna gelen olaylar yüzün-
den sinirleri iyice bozulmuþtu. Cülûs gü-
nü Serasker Kapýsý’na götürülürken yaþa-
dýðý hadiseler sebebiyle mânen çökmüþ ve
bilincini yitirmiþ bir görünümdeydi. Anor-
mal davranýþlarýndan dolayý vükelâ biat
merasimini kýsa kesmek zorunda kalmýþ-
tý. Þuurunda bir bozukluk olduðu Ayasof-
ya Camii’nde yapýlan ilk cuma selâmlýðýn-
da da görüldü. Amcasýnýn esrarengiz ölü-
mü üzerine þok geçiren padiþah Yýldýz Sa-
rayý’na nakledildi. Burada cinnet geçire-
rek kendini havuza atmasý üzerine tekrar
Dolmabahçe Sarayý’na getirildi. Ýkinci cu-
ma selâmlýðýndaki davranýþlarý aklî denge-
sinin tamamen bozulduðunu ortaya koy-
du. Saraya kapatýlan padiþah kimseyle gö-
rüþtürülmedi ve artýk cuma selâmlýðýna da
çýkarýlmadý. Eyüpsultan’da icra edilmesi
gereken kýlýç kuþanma merasimi yapýla-
madý, yabancý elçiler de itimadnâmeleri-
ni yeni padiþaha sunamadýlar. V. Murad’ýn
hastalýðýný gizlemeye çalýþan hükümet pa-
diþahýn yüzünde ve sýrtýnda çýban çýktýðý
rivayetini yayýyor ve bu yüzden merasimin
yapýlamadýðýný söylüyordu. Fakat padiþa-
hýn hastalýðý biliniyor, sadrazamýn saltanat
nâibi gibi davranmasý ve ülkeyi padiþah-
sýz yönetmesi þiddetle eleþtiriliyordu. Ule-
mâ ise padiþahý aklen rahatsýz olan bir ül-
kede cuma namazýnýn kýlýnamayacaðýný
ileri sürüyordu. Bu durum karþýsýnda hü-
kümet padiþahý tekrar cuma selâmlýðýna
çýkarmaya baþladý. Araba ile en yakýn ca-
miye götürülen padiþahýn karþýsýna usule
aykýrý olarak iki mâbeyinci oturuyor, ken-
disi de bir köþeye büzülüyordu. Bir selâm-
lýk dönüþünde elbiselerini çýkarmadan ya-
taða giren padiþah sabahleyin camlarý ký-
rarak kendini öldürmek istedi, bunun üze-
rine bir doktorlar heyeti tarafýndan mu-
ayene edildi. Heyetin verdiði raporda pa-
diþahýn iyileþme ihtimalinin çok az olduðu
belirtiliyordu. Hükümet, Ýngiliz elçisinin tav-
siyesine uyarak padiþahý Viyanalý doktor
Leidesdorf’a da muayene ettirdi. O da
olumsuz rapor verince V. Murad’ýn hal‘i

V. Murad

dönemine ait

çeyrek lira
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gündeme geldi. Midhat Paþa veliaht Ab-
dülhamid Efendi’yle görüþtü. Vükelâ Mec-
lisi 30 Aðustos 1876’da yaptýðý toplantý-
da V. Murad’ýn hal‘ine ve Abdülhamid’in
cülûsuna karar verdi. Ertesi sabah Kubbe-
altý’nda toplanan devlet adamlarýnýn hu-
zurunda hal‘ fetvasý okundu. Fetvada Sul-
tan Murad’ýn dâimî cinnet halinde oldu-
ðu ve görevini yapamadýðý açýklanýyordu.
V. Murad hal‘edilerek kardeþi Abdülhamid
tahta çýkarýldý (31 Aðustos 1876). Böylece
doksan üç gün süren V. Murad’ýn salta-
nat dönemi sona erdi. Bu doksan üç gü-
nün sadece yedi gününde kendine mâlik
olduðundan söz edilmektedir.

Hal‘edildikten sonra Çýraðan Sarayý’nda
oturmasýna izin verildi; tedavisi için her
türlü yola baþvurulduysa da bir sonuç alý-
namadý. Baþta mason çevreleri olmak üze-
re taraftarlarý onun saðlýðýnýn iyi olduðu
ve haksýz yere hal‘edildiði propagandasý-
ný yayýyorlardý. Bunun üzerine II. Abdül-
hamid, Murad’ý yerli ve yabancý doktorlar-
dan oluþan bir heyete muayene ettirerek
hastalýðýnýn sürdüðüne ve tedavisinin im-
kânsýz olduðuna dair rapor aldý. Ancak üç
ay sonra eski padiþah kaçýrýlmak istendi.
Ýkisi Türk, ikisi yabancý olan dört kiþilik bir
komite, Murad’ý Avrupa’ya kaçýrmak ve
hükümdarlýðýný kabul ettirmek için kadýn
kýlýðýnda Çýraðan Sarayý’na girmeye çalýþýr-
ken yakalandý (Kasým 1876). Bundan son-
ra Cleanti Scalieri -Aziz Bey mason komi-
tesi, onu kaçýrýp tahta çýkarma planý yap-
tý. Murad’ý kaçýrarak bir camide biat edip
yeniden padiþah ilân etmeyi tasarlayan ko-
mite üyeleri içlerinden birinin ihbarý üze-
rine harekete geçmeden yakalandý (15 Ni-
san 1877). Üçüncü kaçýrma giriþimini ise
Ali Suâvi baþlattý. Çýraðan Vak‘asý olarak
bilinen hadise Ali Suâvi’nin öldürülmesiy-
le sonuçlandý (20 Mayýs 1878).

Bu kaçýrma giriþimleri II. Abdülhamid’i
rahatsýz etti. V. Murad bundan sonra da-
ha sýký koruma altýna alýndý. Yirmi sekiz yýl
boyunca tam bir mahpus hayatý yaþadý.
29 Aðustos 1904’te þeker hastalýðýndan
öldü ve Yenicami Türbesi’nde annesinin
yanýna defnedildi. Yumuþak bir tabiata sa-
hip olan, tahtta en az kalan Osmanlý pa-
diþahý olarak tarihe geçen V. Murad’ýn re-
sim ve mûsikiyle ilgilendiði ve bazý eser-
ler ortaya koyduðu bilinmektedir. Ayrýca
mimarlýða da ilgi duyduðu belirtilir. Fazla
alafranga davranmasý ve mason teþkilâ-
týna girmesi (23 Ekim 1872) özellikle kar-
deþleri tarafýndan hoþ karþýlanmamýþtýr.
En büyük zaafýnýn aþýrý içki düþkünlüðü ve
müsrifliði olduðu kaydedilir.
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ÿCevdet Küçük

– —
MURAD AÐA, Þeþtârî

(ö. 1084/1673)

Türk mûsikisi bestekârý, 
hânende.

˜ ™

1019’da (1610) doðdu. Aslen Nahcývan-
lý bir Âzerî’dir. Sultan IV. Murad’ýn Revan
seferinden sonra Ýstanbul’a getirdiði on
iki sanatkâr arasýnda yer alan Murad Aða
onu sâzende olan bu sanatkâr grubunun
iki hânendesinden biridir. Evliya Çelebi
onun çârtâ (çârtâr), Behcetî Hüseyin þeþ-
tâ, Ebûishakzâde Esad Efendi þeþtâr çal-
dýðýndan bahseder ve þeþtâr ustasý olma-
sýndan dolayý mûsikiþinaslar arasýnda Þeþ-
târî Murad Aða olarak tanýnýr. Þöhretinin
en parlak zamaný IV. Murad ile (1623-1640)
IV. Mehmed (1648-1687) devirleri arasýdýr.
Ýstanbul’a gelince Beþiktaþ semtine yer-
leþti ve daha sonra burada vefat etti. He-
zargradlý Hüseyin Behcetî vefatýna, “Ýtdi
âheng-i fenâ hayf bem-i sâz-ý Murâd” mýs-
raýný tarih düþürmüþtür (Ergun, II, 785).

Murad Aða, tabii ses güzelliðinin yaný sý-
ra þeþtârîliði ve özellikle bestelediði eser-

lerle dönemin önemli mûsikiþinaslarý ara-
sýnda yer almýþtýr. Doðduðu yörede alma-
ya baþladýðý ilk mûsiki bilgilerini Ýstanbul’-
da çeþitli hocalardan aldýðý derslerle iler-
leterek üstat seviyesine ulaþtý. Behcetî’-
nin tarih manzumesinde þairliðinden de
söz edilen Murad Aða’nýn beste, nakýþ ve
þarký formlarýnda 100’e yakýn eser beste-
lediði Atrabü’l-âsâr’da kaydedilmiþtir. Gü-
nümüze bunlardan sadece kârçe, beste ve
semâi formlarýnda hepsinin de sözleri Fars-
ça olan beþ bestesi ulaþmýþtýr. Bazý güfte
mecmualarýnda bu eserlerin bir kýsmýnýn
Abdülkadir-i Merâgý adýna kaydedildiði gö-
rülmektedir.
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ÿNuri Özcan

– —
MURAD BUHÂRÎ
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Muhammed Murâd b. Alî
b. Dâvûd b. Kemâliddîn el-Hüseynî

el-Buhârî en-Nakþibendî
(ö. 1132/1720)

Nakþibendî -Müceddidî þeyhi.
˜ ™

1050 (1640) yýlýnda Semerkant’ta dün-
yaya geldi. Bazý kaynaklarda doðum tari-
hi 1055 (1645) olarak verilmekteyse de to-
rununun oðlu Muhammed Halîl el-Murâ-
dî’nin kaydettiði ilk tarih (Silkü’d-dürer, IV,
129) daha doðru olmalýdýr. Semerkant na-
kîbüleþrafý Seyyid Ali’nin oðludur. Üç yaþýn-
da geçirdiði felç yüzünden kötürüm olan
Murad Buhârî tahsilini bölgedeki âlimler-
den ders alarak tamamladý. Yirmi üç ya-
þýnda iken ilim öðrenmek için Hindistan’a
gitti. Burada Ýmâm-ý Rabbânî’nin oðlu ve
halifesi Hâce Muhammed Ma‘sûm ile ta-
nýþtý ve ona intisap etti. Ýlmî konularda
kendini yetiþtirip seyrü sülûkünü tamam-
ladýktan sonra hac vazifesi için yola çýktý
ve haccýn ardýndan üç yýl Hicaz bölgesin-
de kaldý. Memleketine dönerken Baðdat’a
uðradý, oradan Ýsfahan’a geçti. Bu seya-

öldü ve Yenicami Cedîd Havâtîn Türbe si’n-
de annesinin yanına defnedildi. Yumuşak 
bir tabiata sahip olan, tahtta en az kalan 
Osmanlı padişahı olarak tarihe geçen V. 
Murad’ın resim ve mûsikiyle ilgilendiği ve 
bazı eserler ortaya koyduğu bilinmektedir. 
Ayrıca mimarlığa da ilgi duyduğu belirti-
lir. Fazla alafranga davranması ve mason 
teşkilâtına girmesi (23 Ekim 1872) özellikle 
kardeşleri tarafından hoş karşılanmamış-
tır. En büyük zaafının aşırı içki düşkünlüğü 
ve müsrifliği olduğu kaydedilir.


