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Tunus’ta
XVII. yüzyýlda inþa edilen 

medrese.
˜ ™

Baþþehir Tunus’un Medine olarak adlan-
dýrýlan ilk yerleþim merkezinde yer alan
Murâdiye Medresesi, Zeytûne Camii’ni do-
ðu yönünden kuþatan Kumaþ Çarþýsý ile
kuzeyden Leffe Çarþýsý ve güneyden Ka-
vaf Çarþýsý’nýn çevrelediði alandaki bir ye-
niçeri kýþlasýnýn yerine inþa ettirilmiþtir.
Kitâbesi bulunmayan medrese, Hammû-
de Paþa’nýn oðlu Murad Bey tarafýndan
1084 (1673) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Kuru-
mun ilk müderrisliðine Þeyh Muhammed
el-Gammâd tayin edilmiþtir. Kaynaklarda
Tevbe Medresesi olarak da geçen ve 1981’-
de önemli bir onarým geçiren yapýda gü-
nümüzde belediyeye ait küçük el sanatý
atölyeleri faaliyet göstermektedir. Med-
rese, revaklý avlu çevresinde sýralanmýþ ta-
lebe hücreleri ve mescidiyle Tunus’taki Os-
manlý medreselerinde sýkça rastlanan kla-
sik plan þemasýna sahiptir.

Þehrin ticarî faaliyetlerinin yoðun oldu-
ðu bölümünde yer alan yapýnýn bütün dýþ
cepheleri dar sokaklara açýlan tonoz örtü-
lü dükkânlarla kapatýldýðýndan dýþtan ko-
layca algýlanamamaktadýr. Yapýya Kumaþ
Çarþýsý’na açýlan, dýþtan sade silmelerle ku-

þatýlmýþ düz atkýlý bir kapý ile girilmekte,
dikdörtgen planlý bir hol ile beþik tonoz ör-
tülü küçük bir hücre içinden 11,75 × 12,75
m. ölçülerindeki dikdörtgen avluya geçil-
mektedir. Açýk kahverengi taþ sütunlar
üzerinde yükselen on altý atnalý kemerli ve
düz çatýlý zeminden bir seki ile yükselti-
len revaklar, düzgün kesme taþ malzeme
ile döþenmiþ avluyu dört yönden çevrele-
mektedir. Kare altlýklara oturan sütunla-
rýn üzerinde Hafsî tipi sütun baþlýklarý yer
almaktadýr. Kemerlerin üzerinde iki sade
silme ile hareketlendirilen duvarlar ve bu-
nun üzerinde ikinci kat revaklarý bulun-
maktadýr. Mescidin atnalý kemerli kapýsý
ile hücrelerin düz atkýlý kapý ve pencere
açýklýklarý dýþýnda kalan yüzeyler son yýl-
larda çinilerle kaplanmýþtýr. Kapý ve pen-
cerelerin üst hizasýnda alçý kabartmalý ola-
rak kûfî hatlý ince bir kuþak bütün cephe-
leri dolanmaktadýr.

Sadece kuzey ve doðu kenarýndaki hüc-
relerin alt katta bulunan dokuzu beþik to-
nozlarla örtülmüþtür. Bugün dolap ve ocak
niþi gibi unsurlara rastlanmayan hücreler-
den doðudakilerin ara duvarlarý kaldýrý-
larak birleþtirilmiþtir. Avlunun güneyinde
daha küçük bir avlu çevresinde ortada bir
sütunun taþýdýðý, doðu-batý yönünde uza-
nan kemerle ayrýlan abdest alma yerleri
ve helâlar bulunmaktadýr. Bu kýsma doðu
duvarýna uzanan, üzeri beþik tonozlarla
örtülü yaklaþýk 8 m. uzunluðundaki bir ho-
lün ucundaki kapýdan girilmektedir.

Avlunun güneydoðu kenarýndaki 8,20 ×
7 m. ölçülerine sahip mescide kuzeydoðu
cephesinin ortasýnda atnalý kemerli bir
kapýdan girilmektedir. Cepheden taþma-
yan, iki yanda düz atkýlý ve mermer söveli
iki geniþ pencerenin bulunduðu kapý ta-
mamen mermer malzeme ile yapýlmýþtýr.
Siyah renkli düz bir çizgiyle çevrelenen sö-
velerin üzerinde siyah-beyaz taþtan yapýl-
mýþ, kemeri dýþtan çevreleyen siyah renk-
li düz silmeler kemerin yan ve kilit taþý bö-
lümlerinde düðüm oluþturmaktadýr. Mes-
cidin üst örtüsü, birbirine atnalý kemer-
lerle baðlanan dört sütunla taþýnan dokuz
çapraz tonozdan meydana gelmektedir.
Dâirevî altlýklar üzerinde yükselen sütun-
lar avluda olduðu gibi Hafsî tipi baþlýkla-
ra sahiptir. Tonozlar, sütun baþlýklarý üze-
rinde boþ býrakýlmýþ düz bir yüzey halinde
uzanan sütun tablalarýna oturmaktadýr.
Düzgün kesme taþ söveli kapý ve pencere
niþlerinin üst hizasýnda alçý kabartma sü-
lüs hatlý âyet kuþaðý bütün duvarlarý do-
lanmaktadýr. Bunun üzerindeki duvar yü-
zeyleri ve üst örtüyü oluþturan tonozlar
bezemesizdir.

Mescidin güneydoðu duvarýna yerleþti-
rilen mermer mihrap yarým daire planlý
olup 1 m. kadar derinliðe sahiptir. Yan ký-
sýmlarýn köþelerindeki, duvara baðlý sütun-
çeler üzerinde yükselen atnalý kemer giriþ
kapýsýnda olduðu gibi siyah beyaz taþlar-
la örülmüþtür. Kemeri çevreleyen silme-
ler yanlarda düðümler oluþturmuþ, kalýn
siyah bir konturla çevrelenen alýnlýklar boþ
býrakýlmýþtýr. Alçýdan mihrap kavsarasý,
kollarý üstteki yarým madalyonda birleþen
ters üçgenler ve yedi kollu yýldýzlarla süs-
lenmiþtir.

Avlunun kuzeydoðu köþesindeki bir ka-
pýdan girilen hücrenin içinden merdiven-
lerle ikinci kata çýkýlmaktadýr. Giriþ katý ile
hemen hemen ayný düzenlemenin görül-
düðü ikinci katta dört yönde revaklar ve
hücreler bulunmaktadýr. Revaklar köþe-
lerde “L” þeklinde pâye, ortada ise alt kat-
takilere göre daha kýsa tutulmuþ bodur
sütunlara dayanmaktadýr. Sütunlarýn üze-
rinde kýsa tutulan düz bir yüzeyden son-
ra tek sýra halinde uzanan konsolla sütun-
lar üzerine kemersiz olarak oturan çatýya
geçilmektedir. Hücreler alt kattakilerle ay-
ný özelliklere sahiptir. Revaklara açýlan düz
atkýlý kapýlardan girilen ikinci kat hücrele-
rinden kuzeydekiler revaklara, diðerleri dý-
þa açýlan pencerelerden ýþýk almaktadýr.
Odalar alt katta olduðu gibi burada da ara
duvarlarý kaldýrýlarak birleþtirilmiþtir.

Murâdiye Medresesi’nin revaklý avlusundan bir köþe
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Murâdiye Medresesi revaklý avlu çevre-
sinde dizilen beþik tonozlu talebe hücre-
leri, mescidi, etrafýnda helâlarý ve abdest
alma yerlerinin bulunduðu küçük tutul-
muþ ayrý bir iç avludan oluþan planý ile
Kabis’te Mehmed Bey Medresesi ve Tu-
nus’taki Nahle, Bâþiyye, Süleymâniye, Âþû-
riyye medreselerine benzemektedir.
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Kulun, sürekli biçimde
Allah Teâlâ’nýn 

gözetimi altýnda bulunduðunun 
þuur ve idrakinde olmasý anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “denetlemek, gözlemek, gö-
zaltýnda tutmak, kontrol etmek” gibi mâ-
nalara gelen murâkabe tasavvufta mâne-
vî bir hali ifade etmek üzere kullanýlmýþ ve
çeþitli þekillerde tanýmlanmýþtýr. Ayný kök-
ten rakýb kelimesi Allah’ýn isimlerinden-
dir. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’ýn kullarýný (en-
Nisâ 4/1) ve her þeyi (el-Ahzâb 33/52) gö-
zetim ve denetimi altýnda tuttuðu belir-
tilmektedir.

Mutasavvýflar murakabeyi açýklarken yu-
karýda zikredilen âyetlere ve Hz. Peygam-
ber’in ihsaný, “Allah’a O’nu görüyormuþ-
sun gibi ibadet etmendir” þeklinde tarif
etmesine (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim,
“Îmân”, 57) atýfta bulunurlar (Serrâc, s.
83; Kuþeyrî, s. 405). Kul zâhir ve bâtýnýnýn,
dýþ ve iç âleminin sürekli biçimde Allah’ýn
gözetimi altýnda olduðunu ve kendisinin
O’nun huzurunda bulunduðunu kesin þe-
kilde bildiði zaman murakabe halini ger-
çekleþtirmiþ sayýlýr. Muhâsibî’ye göre as-

lolan kalple ilgili bâtýnî murakabedir. Eðer
bir kimse bâtýnýný murakabe ve ihlâsla düz-
gün hale getirirse Allah da onun zâhirini
mücahede ve sünnete tâbi olma haliyle
süsler (Sülemî, s. 60). Cüneyd-i Baðdâdî,
murakabenin hakikatine eren kiþinin her
an rabbini düþünmesi gerektiðini söyler
(Kuþeyrî, s. 407). Hücvîrî, meþâyihten her
birinin müridlerini terbiye konusunda ken-
dine has bir yol tuttuðunu, Cüneyd-i Bað-
dâdî’nin usulünün murakabe olduðunu be-
lirtir (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 245). Sülemî, Ha-
kîm et-Tirmizî’nin çevresindekilere, nazarý
üzerlerinde bulunan Allah’ý daima mura-
kabe etmelerini söylediðini belirtir (ªaba-
šåt, s. 220).

Serrâc’a göre murakabe ehli üç hal üze-
re bulunur: Ýç dünyalarýný murakabe, mâ-
sivâdan fâni olup Hakk’ý Hak için muraka-
be ve Allah’ýn korumasýna sýðýnýp O’nu mu-
rakabe hali (el-Lüma£, s. 83). Gazzâlî’ye gö-
re murakabe halini mârifet ve yakýn mey-
dana getirir. Yakýn ve mârifet sahipleri
kurbiyet makamýna ulaþmýþtýr. Bunlar da
sýddîklar ve takvâ ehli olmak üzere iki ký-
sým olup her birinin murakabedeki dere-
cesi farklýdýr (Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn, IV, 386).
Sâlik hem rabbini hem kalbini murakabey-
le yükümlüdür. Bir yandan Allah’ýn kendisi-
ni sürekli murakabe ettiðini hatýrýnda tut-
malý, öte yandan nefsin ve þeytanýn düþ-
maný olduðunu, kendisini günaha sokmak
için fýrsat kolladýðýný unutmamalý ve ted-
birli davranmalýdýr (a.mlf., el-Maš½adü’l-
esnâ, s. 85).

Murakabe sâlikin içine dönmesi, dikka-
tini nefsi ve kalbi üzerinde yoðunlaþtýr-
masý, gönlünden ve zihninden geçen her
þeyi kontrol etmesi, daha sonra da kendi-
ni Hakk’a vererek derin düþüncelere dal-
masý, O’ndan baþka her þeyi unutmasýyla
gerçekleþir. Cüneyd, bu durumdaki sâlikin
halini deliðinden çýkmasý muhtemel fare-
yi bekleyen kedinin haline benzetmiþ ve
kendisinin murakabenin ne olduðunu ke-
diden öðrendiðini söylemiþ, bununla sâli-
kin Hak Teâlâ’dan gelmesi muhtemel feyzi
tam bir murakabeyle beklemesi gerekti-
ðine iþaret etmiþtir.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî rakýb kelimesi-
nin Allah’ýn bir ismi olduðunu (en-Nisâ 4/1;
el-Ahzâb 33/52), ancak insanlarýn bu is-
min hassalarýndan istidatlarý nisbetinde
pay aldýklarýný söyler. Allah bütün âlemleri
rakýb ismiyle denetler ve eþya bu sayede
varlýðýný korur ve sürdürür. Allah, insan-
larý bu ismiyle doðrudan denetlediði gibi
rakýb ve atîd (Kaf 50/18) adlý melekler va-
sýtasýyla da denetler. “Allah’ýn gördüðünü
bilmiyor mu?” (el-Alak 96/14) meâlindeki
âyette hayâ murakabesine iþaret edildiði-

ni söyleyen Ýbnü’l-Arabî, insanýn iç âlemin-
de tecelli eden Allah’ýn âyetlerini temaþa
etmesine (ez-Zâriyât 51/21) “kalbin mu-
rakabesi” adýný verir (el-Fütû¼ât, II, 275-
280).

Murakabeye Nakþibendiyye tarikatýnda
ayrý bir önem verilmiþtir. Bahâeddin Nak-
þibend murakabeyi, “devamlý olarak yara-
týcýya nazar halinde bulunan sâlikin yara-
týlaný görmeyi unutmasý” þeklinde taným-
lar. Ubeydullah-ý Ahrâr’a göre murakabe
bekleyiþten ibarettir ve sülûkün nihayeti
bu beklemenin sonucudur. Allah’ýn emir
ve yasaklarýný gözetmek avamýn, muhab-
bet cezbesiyle sürekli biçimde Hakk’ýn
vahdet sýrrýný her þeyde görmek havassýn
murakabesidir (Nasrullah Bahâî, s. 31, 32,
164). Her þeyde Hakk’ý müþahede ettikle-
rini söyleyen sûfîlerin kastettikleri bu an-
lamdaki murakabedir. Nakþibendiyye’de
Hakk’a sohbet, râbýta, zikir ve murakabe
ile erildiðine, murakabenin zikirden üstün
olduðuna inanýlýr. Murakabe yolu nefiy ve
zikir yolundan daha üstündür (Muham-
med b. Abdullah el-Hânî, s. 78-85). Melâ-
met ehlinin “gönül beklemek” dediði de
aslýnda murakabedir.
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Güzel yazý örneklerinin
bir araya getirilmesiyle hazýrlanan

albüm.
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