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Ýstanbul’da
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen külliye.
˜ ™

Aksaray’da Vatan ve Millet caddelerinin
kavþaðýndaki külliye, Fâtih Sultan Meh-
med’in vezirlerinden Has Murad Paþa ta-
rafýndan 876 (1471-72) yýlýnda yaptýrýl-
mýþtýr. Þevval 877 (Mart 1473) tarihli vak-
fiyesine göre ilk binalar cami, imaret, ha-
mam ve Murad Paþa’nýn ölümünden son-
ra 882’de (1477) kardeþi Sadrazam Me-
sih Paþa tarafýndan tamamlanan medre-
seden oluþmaktaydý. XVII. yüzyýlda Kara
Dâvud Paþa’nýn yaptýrdýðý þadýrvanla çeþ-
me dýþýnda zaman içinde caminin güne-
yinde bir de hazîre oluþmuþtur. 1050’de-
ki (1640) bir fýrtýnada zarar gören cami
yanýnda 1660 ve 1693 yýllarýnda Aksaray
semtini harap eden yangýnlarda da tahrip
olan yapýlarýndan çok azý günümüze ula-
þabilmiþtir. Caminin batýsýndaki medre-
se 1929-1930’da belediye tarafýndan, do-
ðudaki çifte hamamýn kadýnlar kýsmý ile
erkekler kýsmýnýn soðukluðu XX. yüzyýl
baþýnda, geri kalanlarý ise 1956’da yol ça-
lýþmalarý sebebiyle yýktýrýlmýþtýr. Ayrýca
1957-1958 yýllarýnda Vatan ve Millet cad-
deleri açýlýrken hazîresi oldukça daraltýl-
mýþ, avlu duvarý ve çeþme yýkýlýp içeri çe-
kilmiþ, Þîrmerd Çavuþ Türbesi ile Oðlanlar

Tekkesi’nin türbe, sebil ve çeþmesi de ca-
mi avlusuna taþýnmýþtýr. Cami 1935’te Mi-
mar Vasfi Egeli tarafýndan onarýlmýþtýr.

Murad Paþa Camii, kesme taþtan alçak
bir ihata duvarý ile çevrili avlunun ortasýn-
da yer alýr. Avluya giriþ farklý iki yönde bu-
lunan basýk kemerli birer kapý ile saðlan-
maktadýr. Tabhâneli cami tipinde inþa edi-
len yapý, kýble ekseninde eþit büyüklükte
ve 10,5 m. çapýnda kubbeli iki birimle iki
tarafta yer alan kare planlý ve kubbeli iki-
þer tabhâneden oluþmaktadýr. Tabhânele-
rin harimden alçak tutulduðu yapýda dýþ-
tan kademeli bir görünüm saðlanmýþtýr.
Kuzey cepheyi kaplayan son cemaat yeri
kesme taþ olup diðer duvarlar bir sýra kes-
me taþ, iki sýra tuðla almaþýk örgüye sa-
hiptir.

Beþ birimli ve sivri kemerli son cemaat
yerinde altý sütunun taþýdýðý kubbelere
geçiþ pandantiflerle saðlanmýþtýr. Bu sü-
tunlardan ikisi baklavalý baþlýklý ve granit,
diðerleri mukarnaslý baþlýklý yeþil soma-
kidir. Sütunlar arasýndaki yükseklik farký
mermer yastýklarla dengelenmiþtir. Orta-
da yer alan kubbe kasnaðý diðerlerinden
daha yüksek tutularak giriþ -mihrap aksý
vurgulanmýþtýr. Kuzey cephede kapýnýn iki
yanýnda altta dikdörtgen formlu ikiþer,
üstte sivri kemerli birer pencere yer alýr.
Biri harime, diðerleri tabhânelere açýlan
pencerelerin arasýnda mukarnaslý yaþma-
ða sahip birer mihrap niþi vardýr. Basýk ke-
merli cümle kapýsý Bursa kemerli niþ içi-
ne alýnmýþ olup iki yanýnda yaþmaðý mu-
karnaslý birer niþ mevcuttur. Giriþin üze-
rinde yapýnýn tarihini veren kitâbe ile bu-
nun üzerinde palmet formlu aynalý hatla
yazýlmýþ “Rabbenâ” duasý bulunur. Bura-
da altýgen ve altý kollu yýldýz þeklinde renk-
li taþ kakmalar dikkati çekmektedir.

Ýlk dönem tabhâneli cami örneklerinin
sofasýnda yer alan aydýnlýk feneri ve ha-
vuzun kaldýrýldýðý yapýda iki basamakla çý-
kýlan asýl harim tabhâne kapýsýna kadar
uzatýlarak ibadet için daha geniþ bir alan
saðlanmýþtýr. On altý dilimli sofa kubbesi-
ne prizmatik üçgenlerle geçilmesine kar-
þýlýk harim kubbesine sivri kör kemerler
üzerine oturan mukarnaslý pandantiflerle
geçilmesi ve tabhâne giriþlerinin sofaya
açýlmasýyla da klasik anlayýþ devam etti-
rilmiþtir.

Sofa giriþ cephesinde altta dikdörtgen
çerçeveli, üstte sivri kemerli iki sýra pen-
cere, diðer cephelerde yan akslarda yer
alan tabhânelerden dolayý kasnaða yakýn
konumda bulunan bir sýra sivri kemerli
pencere ile aydýnlatýlmaktadýr. Kubbe kas-

naðýnda da her yönde birer sivri kemerli
pencere açýlmýþtýr. Giriþin iki yanýnda de-
rin niþler içine alýnmýþ pencereler sonra-
dan ahþap kapýlarla kapatýlarak birer me-
kân elde edilmiþtir. Yan duvarlarda sivri
kemerli derin niþler içinde basýk kemerli
açýklýklý iki tabhâne kapýsý vardýr. Bunlar
arasýnda zeminden yükseltilmiþ mukar-
naslý yaþmaklý birer niþ yer almaktadýr. So-
fanýn kuzeybatýsýnda ahþap direkler
üzerine oturan ufak bir mahfil bulunmak-
tadýr.

Ýki basamakla çýkýlan ve mermer korku-
lukla sofadan ayrýlan asýl ibadet mekâný
her yönde alt sýradakiler dikdörtgen çer-
çeveli, üst sýradakiler sivri kemerli üç sýra
pencere ile aydýnlatýlmaktadýr. Harimde
de sofada olduðu gibi kasnakta dört yön-
de birer sivri kemerli pencere açýlmýþtýr.
Yapýnýn mihrabý ve minberi yenidir. Dik-
dörtgen kuruluþlu, beþ köþeli mermer mih-
rap mukarnaslý yaþmaða sahiptir. Mermer
minber oldukça sadedir. Yan aynalar düz
býrakýlýp yanlarýna birer sivri kör kemer ya-
pýlmýþtýr. Giriþ üzerinde bir sýra mukarnas
dizisi ve bunun üzerinde yer alan palmet
dizisi klasik bir görünüm saðlamýþtýr. Kür-
sü sekizgen külâhla örtülüdür. Son dönem-
de yenilenen ahþap vaaz kürsüsü de kare
þeklinde olup geometrik bezemelidir.

Yan akslarda yer alan tabhâneler birbi-
rine geniþ sivri kemerlerle baðlanmýþ, bi-
rimlerin üzerindeki kubbelere geçiþ pan-
dantiflerle saðlanmýþtýr. Ýki sýra pencere
ile aydýnlatýlan mekânda alt sýra pencere-
ler dikdörtgen çerçeveli, üsttekiler sivri ke-
merlidir. Batýda yer alan tabhânede mi-
nare kaidesi yönünde sivri kemerli bir niþ
vardýr. Kuzeydeki her iki tabhâne birimin-
de pencerelerden biri sonradan kapýya dö-
nüþtürülmüþ, böylece dýþarý ile baðlantý
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saðlanmýþtýr. Her tabhâne biriminde birer
ocak niþi yer almaktadýr.

Yapýnýn içi ile son cemaat yeri yakýn za-
manda kalem iþleriyle donatýlmýþtýr. Kare
kaideden silindir gövdeye geçiþ baklavalý
pabuçlukla saðlanan minare caminin ku-
zeybatý köþesinde yer alýr. Þerefesinin al-
tý mukarnaslý olup petek kýsmýnda görü-
len girland motifi minarenin XIX. yüzyýl-
da tamir gördüðüne iþaret eder. Kaidede
tarihsiz iki adet güneþ saati bulunmakta-
dýr.

Caminin güneyinde yer alan ve Sadra-
zam Mesih Paþa, Kara Dâvud Paþa, Þeyhü-
lislâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi, Altý-
parmak Ýbrâhim Efendi gibi önemli þahýs-
larýn gömüldüðü hazîrede farklý yüzyýllarýn
tezyinat anlayýþýný aksettiren mezar taþ-
larý dikkati çekmektedir.

XVI. yüzyýlýn baþýna tarihlenen Þîrmerd
Çavuþ Türbesi eskiden Haseki Hastahane-
si önünde yer almaktaydý. Millet caddesi-
nin açýlmasý sýrasýnda yerinden sökülmüþ
ve cami avlusuna taþýnmýþtýr. Kare planlý
yapý açýk türbe olarak düzenlenmiþ olup
kesme taþ pâyeler üzerinde sivri kemer-
lerin taþýdýðý pandantifli kubbe ile örtü-
lüdür. Klasik Osmanlý üslûbunu yansýtan
türbede Þîrmerd Çavuþ ile kýzý Kamerþah
Hatun yatmaktadýr. Caminin kuzeyindeki
avluda bulunan sekizgen þadýrvan son dö-

nemde yenilenmiþtir. Millet caddesine açý-
lan kapýnýn yanýnda yer alan klasik tarz-
daki sivri kemerli çeþmenin ayna taþý düz
býrakýlmýþ olup kitâbesinde 1960 tarihi
okunmaktadýr.

Günümüzde mevcut olmayan medrese
caminin batýsýnda yer almaktaydý. XX. yüz-
yýlýn baþýna kadar bazý onarýmlar geçiren
kâgir yapý 1885’te yýktýrýlýp ahþap olarak
yeniden yaptýrýlmýþ, on iki olan oda sayýsý
yeni yapýda on altý olmuþ, sonradan köþe
odalarý üzerine birer oda daha yapýlarak
sayý on sekize çýkarýlmýþtýr. Bina 1918 yý-
lýnda hem harikzedelere barýnak hem de
aþevi olarak kullanýlmýþtýr. Alçak revaklý
olduðu bilinen medresenin kitâbesi günü-
müzde Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nde
bulunmaktadýr. Ýmaretin yeri ve planýyla
ilgili bir bilgi yoktur.

Horhor veya Aksaray Hamamý adlarý ile
caminin güneyinde vaktiyle yer alan çifte
hamam Ýstanbul’un en büyük ve eski su
yapýlarýndandý. Her iki kýsýmda da soðuk-
luklar kare planlý olup erkekler kýsmýnýn
kubbe ile örtülü soðukluðuna büyük bir
sivri tonozla girilmekteydi. Buradan kare
planlý bir birimle ýlýklýða geçilirdi. Sýcaklýk
bölümü, kubbeli sekizgen merkez etrafýn-
da üç eyvanlý ve dört halvet hücreli olup
dikdörtgen planlý eyvanlarý ortada kubbe,
iki yanýnda çapraz tonoz, kare planlý hal-
vet hücreleri ise kubbe ile örtülüydü. Ka-
dýnlar kýsmýnda da sýcaklýk bölümü kub-
beli sekizgen merkez etrafýnda üç eyvanlý
olup kare planlý ve kubbeli iki halvet hüc-
resi bulunmaktaydý. Son yýllarda metro in-
þaatý için yapýlan kazýlar sýrasýnda bugün-
kü yol seviyesinden yaklaþýk 3 m. kadar
derinde hamamýn cehennemlik denilen alt
yapýsý ortaya çýkmýþtýr.

1957’de yýktýrýlan ve 1964 yýlýnda cami
avlusunun kuzeyinde yeniden kurulan O-
lanlar Tekkesi’nin türbe-sebil-çeþme gru-
bu mermer cephelidir. Sebilde ortada yu-
varlak kemerli iki pencere ve iki yanýnda
daha dar birer pencere olup bunlar ayný
zamanda türbenin hâcet pencereleridir.
Yapýyý üstte yivli bir kuþak dolaþmaktadýr.
Cephede Kadirî güllerinin dikkat çektiði
ampir üslûptaki yapý 1870-1871 yýlýna ta-
rihlenir. Türbede tekkenin ilk bânisi Yâ-
kub Aða ile Olan Þeyh Ýbrâhim Efendi’-
nin de içinde bulunduðu bazý þeyhler yat-
maktadýr. Ýki yanda iyon baþlýklara sahip
ikiþer sütunla sýnýrlanan çeþmenin kitâ-
besi 1874 tarihlidir. Çeþme ile sebil ara-
sýnda lentosu üzerinde Kadirî gülü ve bu-
nun üzerinde beþ kollu yýldýzýn bulunduðu
bir kapý yer almaktadýr. Murad Paþa Kül-

liyesi, Ýstanbul’un fethinden hemen sonra
yapýlmýþ geniþ kapsamlý bir vezir külliye-
sidir. Tabhâneli camisiyle bu plan tipinin
Ýstanbul’daki örneklerden biri olmasý açý-
sýndan önemlidir.
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Hintli müfessir ve eðitimci.
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21 Safer 1300 (1 Ocak 1883) tarihinde
Muradâbâd’da (Uttar Pradeþ) doðdu. Adý
Muhammed Naîmüddin’dir. Atalarý, Bâ-
bürlü Hükümdarý Evrengzîb zamanýnda
Ýran’ýn Meþhed þehrinden Hindistan’a ge-
lip yerleþmiþ ve kendilerine Muradâbâd’da
arazi verilmiþti. Babasý Mevlânâ Muham-
med Muînüddin Nüzhet þair ve âlim bir
kiþiydi. Ýlk eðitimini babasýndan aldý, on-
dan Urduca ve Farsça öðrendi. Sekiz ya-
þýnda hâfýz oldu Muradâbâd’daki Diyû-
bendî ekolüne ait Medrese-i Ýmdâdiyye’-
de medrese eðitimi alarak 1902 yýlýnda

Murad Paþa Hamamý’nýn planý


