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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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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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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.
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hati sýrasýnda tanýþtýðý âlim ve þeyhlerle
dostluk kurdu. Ýsfahan’dan Baðdat’a dön-
dü. Memleketine dönmekten vazgeçip
ikinci haccýný ifa ettikten sonra Kahire’ye
gitti. 1080 (1669) yýllarýnda Þam’a geldi ve
burada evlendi (a.g.e., IV, 129).

Aldýðý bir davet üzerine 1092’de (1681)
Ýstanbul’a giden Murad Buhârî, ulemâ ve
devlet ricâli tarafýndan sýcak bir ilgiyle kar-
þýlandý. Beþ yýl kadar Eyüp’te Niþancýpaþa
sokaðýnda kendisine tahsis edilen konak-
ta oturdu. Anadolu Kazaskeri Çankýrýlý
Mustafa Râsih Efendi’nin XVII. yüzyýlýn
son çeyreðinde medrese olarak yaptýrdýðý
binayý Râsih Efendi’nin oðlu Þeyhülislâm
Damadzâde Ahmed Efendi onun için tek-
ke þeklinde düzenledi. Burada kýsa bir sü-
re kalan Murad Buhârî, tekkenin þeyhli-
ðini halifesi Kilisli Ali Efendi’ye býrakarak
1097 (1686) yýlýnda Þam’a döndü. Kendi-
si için inþa edilen Berrâniyye Tekkesi’nde
uzun yýllar irþad faaliyetinde bulunduktan
sonra üçüncü defa Hicaz bölgesine gitti.
Bir yýl kadar orada kalýp tekrar Þam’a dö-
nünce tekkenin postniþinliðini oðlu Mu-
hammed Bahâeddin’e býrakarak 1120’de
(1708) Ýstanbul’a gitti. Bu gidiþinde Eyüp
Niþanca’daki tekkeye gitmeyip Sultan Se-
lim Camii civarýndaki bir evde ikamet et-
ti. Onun halk ve bazý saray mensuplarý üze-
rindeki nüfuzundan rahatsýz olan Sadra-
zam Çorlulu Ali Paþa, Kaptanýderyâ Ýbrâ-
him Paþa’ya þeyhin hacca gitmek istedi-
ðini ve bunun için hazýrlýk yapmasýný em-
retti. Bir gemiye bindirilip uðurlanan Þeyh
Alanya’da sahile çýkarýldýðýnda sürgün edil-
diðini anladý. Daha sonra Konya ve Kütah-
ya üzerinden Bursa’ya gitti. Halifesi Hü-
seyin Lâdikî tarafýndan yazýlýp Þeyhülislâm
Mehmed Mekkî Efendi tarafýndan derle-
nen Menâkýb’ýndan 1126’da (1714) Bur-
sa’da bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Bu du-
rumda onun Ýstanbul’da beþ yýl kadar kal-
dýðý söylenebilir. 1130’da (1718) Bursa’dan
tekrar Ýstanbul’a giden Murad Buhârî, bir
süre Eyüp’te Hüseyin Efendizâde bahçe-

sinde ve Reîsületibbâ Nuh Efendi’nin ya-
lýsýnda ikamet etti, ardýndan Eyüp Niþan-
ca’sýndaki tekkeye yerleþti (bk. ÞEYH MU-
RAD TEKKESÝ). 12 Rebîülâhir 1132 (22 Þu-
bat 1720) tarihinde burada vefat etti. Eyüp
Camii’nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýn-
dan tekkesinin dershanesine defnedildi.
Bazý çaðdaþ araþtýrmalarda ölüm tarihinin
1141 (1729) (Gündüz, s. 61; Algar, Naqsh-
bandis, s. 27, 137) ve 1192 (1778) (Ocak, s.
64) olarak verilmesi doðru deðildir.

Abdülbaki Gölpýnarlý La‘lîzâde Abdül-
bâki Efendi’nin bir ifadesine dayanarak
onun Hamzavî kutbu Þeyhülislâm Paþ-
makçýzâde Seyyid Ali Efendi’ye intisap
ettiðini söyler. Þeyhî ise þeyhülislâmýn
Murad Buhârî’nin müridi olduðunu kay-
deder. Hamzavîler’in önemli isimlerin-
den La‘lîzâde Abdülbâki Efendi’nin kendi-
sine intisabý onun Hamzavîler tarafýndan
da benimsendiðini ortaya koymaktadýr.
Harîrîzâde, Murad Buhârî’ye nisbetle Mu-
râdiyye olarak anýlan Nakþibendiyye’nin
bir kolu bulunduðunu kaydetmekteyse
de böyle bir tarikat fiilen oluþmamýþtýr.

Nakþibendiyye-Müceddidiyye’yi Anado-
lu’ya getiren ilk sûfî diye bilinen Murad Bu-
hârî halkýn yaný sýra þeyhülislâm, vezir ve
paþalardan þeyhler ve medrese âlimlerine
kadar toplumun hemen her kesiminden
insanlar üzerinde etkili olmuþtur. Þeyhü-
lislâm Seyyid Feyzullah Efendi, La‘lîzâde
Abdülbâki, Þeyh Mehmed Emin Tokadî,
Þeyhülislâm Veliyyüddin Efendi, Ebû Saîd
el-Hâdimî ona intisap eden önemli þahsi-
yetler arasýnda zikredilebilir. Bazý kaynak-
larda oðlu Muhammed Bahâeddin Murâ-
dî’ye dair bilgiler onun hakkýndaki bilgiler-
le karýþtýrýlmýþtýr. Murâdî nisbesiyle anýlan
aile mensuplarý arasýndan birçok âlim ve
sûfî yetiþmiþ, bunlardan bazýlarý Þam’da
Hanefî müftüsü olarak görev yapmýþtýr
(EI 2 [Ýng.], VII, 602).

Eserleri. 1. Câmi£u müfredâti’l-Æurßân
(Râgýb Paþa Ktp., nr. 102). Arapça, Farsça

ve Türkçe kaleme alýnan eser, müellifin
hayatýndan bahseden bir kýsým kaynak-
ta belirtildiði gibi tefsir deðil bir ulûmü’l-
Kur’ân çalýþmasýdýr. Orijinal bir tertibi olan
eserin ilk kýsmýnda, mushaf sýrasýna göre
sûreleri de belirtilmek suretiyle önce bü-
tün âyetlerin son kelimeleri, ardýndan âyet-
lerin ilk kelimeleri verilmiþ, sonraki bölüm-
lerde ise eliften baþlayarak sýrasýyla Arap
alfabesinin yirmi dokuz harfinin kelime
baþýnda kullanýmýný esas alan alfabetik bir
sistemle tasnif edilmiþtir. Meselâ elif har-
finde “Kitâbü’l-Elif mine’t-tertîb” baþlýðýy-
la elifle baþlayan kelimeler belirlenmiþ ve
bunlarýn içinde yer aldýklarý âyetler sûre
sýrasýna göre verilmiþtir. Daha sonra söz
konusu sýralamaya göre tesbit edilen bu
kelimeler “Kitâbü’l-Elif mine’l-Arabî” baþ-
lýðý altýnda Arapça olarak açýklanmýþtýr.
Ardýndan “Kitâbü’l-Elif mine’l-Fârisî” baþ-
lýðýyla ayný kelimeler Farsça ve “Kitâbü’l-
Elif mine’t-Türkî” baþlýðýyla Türkçe izah
edilmiþtir. Kelimelerin açýklanmasýnda ge-
nellikle Râgýb el-Ýsfahânî’nin ifadelerine
yer verilmekle beraber Ýsmâil b. Hammâd
el-Cevherî ve Ali b. Hamza el-Kisâî gibi
Arap dilcilerinin görüþlerine de atýfta bu-
lunulmuþtur. Eser, üç dilde yazýlmasý ve
kendine has tertibiyle türünde ilk sayýlabi-
lecek bir çalýþmadýr. 2. Silsiletü’×-×eheb.
Nakþibendiyye silsilesini ve müellifin tari-
katýn âdâbý hakkýndaki görüþlerini ihtiva
eden Arapça bir risâledir. La‘lîzâde Abdül-
bâki tarafýndan Türkçe (Süleymaniye Ktp.,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 2456), müellifin
oðlu Muhammed Bahâeddin’in müridi Ah-
med Trabzonî tarafýndan Tu¼fetü’l-a¼-
bâb fi’s-sülûki’¹-¹arîšati’n-Našþiben-
diyye adýyla Arapça (Çorum Hasan Paþa
Ktp., nr. 781) olarak þerhedilmiþtir. Risâ-
lenin, Mehmed Rüstem Râþid’in yaptýðý
Dürrü’l-müntehab min bahri’l-edeb fî
tercemeti Silsileti’z-zeheb adlý Türkçe
bir tercümesi daha vardýr (Ýstanbul 1274).
Bu tercümenin kenarýnda açýklanmaya
gerek duyulan meseleler hakkýnda müter-
cim tarafýndan eklenmiþ notlar ve sonun-
da da bir zeyil bulunmaktadýr. 3. Mektû-
bât. Murad Buhârî’nin müridlerine, hali-
felerine, çocuklarýna, bazý devlet erkâný-
na ve diðer kiþilere yazdýðý mektuplardan
derlenmiþtir (Beyazýt Devlet Ktp., Veliy-
yüddin Efendi, nr. 2456). 4. Risâle-i Nak-
þibendiyye. Müridlerinden Karababazâ-
de Ýbrâhim’in þeyhin sohbetlerinde tuttu-
ðu notlarý ihtiva eder (Beyazýt Devlet Ktp.,
Veliyyüddin Efendi, nr. 2886). 5. Mesmû-
ât. Sohbetlerinin müridleri tarafýndan der-
lenmesiyle oluþan bir eserdir (Beyazýt Dev-
let Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1780).

Eyüp’te

Murad Buhârî

Tekkesi’nden

bir görünüþ

1838).
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MURAD MOLLA KÜLLÝYESÝ

Ýstanbul’da
XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen külliye.
˜ ™

Ýstanbul Fatih’te Çarþamba semtinde
bir kütüphane ile tekkeden oluþan külliye,
“Molla” lakaplý Rumeli Kazaskeri Damad-
zâde Mehmed Murad Efendi tarafýndan
kurulmuþ olup tekke 1183’te (1769), kü-
tüphane 1189’da (1775) yaptýrýlmýþtýr. Kü-
tüphanenin günümüze kadar özgün tasa-
rýmýný ve kullanýmýný koruyabilmesine kar-
þýlýk tekke II. Abdülhamid tarafýndan 1308’-
de (1890) yenilenmiþ, 1930’larda tekkenin
tevhidhâne binasý yanarak ortadan kalk-
mýþ, meþrutasý bir müddet Biçki Ýhtisas
Mektebi olarak kullanýldýktan sonra Vakýf-

lar Ýdaresi’nin kiracýlarýna mesken olmuþ-
tur.

Bazý kaynaklarda Murad Efendi Tekke-
si diye anýlan binada pazar günleri muka-
bele yapýldýðý, Dahiliye Nezâreti’nin 1301
(1884) tarihli istatistik cetveline göre bu-
rada altý erkekle iki kadýnýn barýndýðý tes-
bit edilmektedir. Nakþibendîliðe baðlý olan
Murad Molla Tekkesi’nin postniþliðini “Bey-
zâde” lakabýyla tanýnan Ahýskalý Þeyh Ebü’l-
Ýþrak el-Hac Seyyid Mustafa Efendi (ö. 1199/
1785), Mustafa Efendi’nin halifesi Ahýska-
lý Þeyh el-Hac Seyyid Abdülhalim Efendi
(ö. 1815), ayný semtte bulunan Mesnevî-
hâne Tekkesi’nin bânisi, Sultan Ahmed Ca-
mii vâizi, dönemin ünlü mesnevihanlarýn-
dan, Abdülhalim Efendi’nin oðlu Þeyh el-
Hac Hâfýz Seyyid Mehmed Murad Efendi
(ö. 1848), Mehmed Murad Efendi’nin oð-
lu Þeyh Mehmed Ârif Efendi (ö. 1889) ve
Þeyh Ali Tâlib Efendi (ö. 1913) yapmýþtýr.

Tekkenin arsasý batýda Muratmolla cad-
desi, diðer yönlerde komþu parsellerle çev-
rilidir. Caddeye açýlan cümle kapýsý kesme
küfeki taþý ile örülmüþ, basýk kemerinin
üzerine yan yana iki kitâbe yerleþtirilmiþ-
tir. Sülüs hatlý üç satýrlýk kitâbenin ilk iki
satýrýnda bir âyet, son satýrýnda bâninin adý
ve vefat tarihi (1192/1778) yazýlýdýr. Ta‘lik
hatlý ve manzum olan saðdaki kitâbe
1308’de (1890) tekkenin II. Abdülhamid
tarafýndan yenilendiðini göstermektedir.
Arsanýn kuzeybatý kesimi kütüphane ile
bunun meþrutasýna, güneydoðu kesimi
tekke binalarýna tahsis edilmiþtir. 1929 ta-
rihli Pervititch paftasýnda henüz ayakta
olan tevhidhânenin güneydoðu köþesinde
arsanýn sýnýrýna teðet konumunda yakla-
þýk 10 × 8,50 m. boyutlarýnda iki katlý ah-
þap bir yapý olduðu görülür. Günümüzde
mevcut olan tekke meþrutasý da sýrtýný ar-
sanýn doðu yönündeki çevre duvarýna da-
yamýþ, 10 × 10 m. boyutlarýnda, iki katlý

ahþap bir meskendir. Alelâde bir eski Ýs-
tanbul evinin özelliklerini taþýyan yapýnýn
üst katý avlu (batý) yönüne doðru bir çýkma
ile geniþletilmiþtir.

Kütüphanenin ana binasý cümle kapýsýn-
dan tekke meþrutasýna doðru ilerleyen yo-
lun solunda yer alýr. Yapý Bizans dönemi-
ne ait tonozlu bir alt yapýnýn üzerine otur-
tulmuþ, kitaplara zarar veren zemin ru-
tubetini önlemek amacýyla alt katýn du-
varlarýnda karþýlýklý küçük pencereler açý-
larak havalandýrma saðlanmýþtýr. Yaklaþýk
13 × 13 m. boyutlarýnda bir alaný kapla-
yan yapýnýn duvarlarý tuðla ve moloz taþ
sýralarýyla düzensiz bir þekilde örülmüþ,
köþeler kesme küfeki taþýndan pilastýrlar-
la takviye edilmiþtir. Güney cephesinin ek-
seninde yer alan basýk kemerli giriþ yan-
lardan mermer pilastýrlarla kuþatýlmýþ ve
iki adet ince mermer sütuna oturan, kur-
þun kaplý ahþap bir sundurma altýna alýn-
mýþtýr. Kapýnýn üzerinde metni þair Fýtnat
Haným’a ait, ta‘lik hatlý manzum kitâbe
kütüphanenin inþa tarihini (1189/1775) ver-
mektedir.

Kütüphane binasýnýn ilginç yönü, Türk-
Ýslâm mimarisinin en erken örneklerini
oluþturan Karahanlý camilerinden baþla-
yarak daha sonra Anadolu’da XV. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren Osmanlý cami tasa-
rýmýnda geliþtirilen, merkezî kubbeli ve
dört yarým kubbeli þemayý yansýtmasýdýr.
Kare planlý mekânýn ortasýnda dört adet
sütuna oturan kemerlerin üzerinde pan-
dantifli bir kubbe yükselmekte, dikdört-
gen planlý birer aynalý tonoz bunu dört
yönden kuþatmakta, köþelerde kalan ka-
re planlý alanlarýn üzerinde de birer ufak
kubbe yer almaktadýr. Beden duvarlarý sa-
çak hizasýndan yukarýya doðru devam ede-
rek kurþunla kaplanmýþ ve alemlerle taç-
landýrýlmýþ olan bu örtü öðelerini gizle-
mektedir. Cephelerdeki pencereler iki sý-
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