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~ ZEKERİYA KURŞUN 

DAVUD PAŞA CAMii 

Üsküdar'da 
XVI. yüzyıl başında yapılan cami. 

L _j 

Genellikle Kara Davud Paşa Camii ola
rak tanınan bu eser, Üsküdar'da iskele
den Kadıköy' e giden Hakimiyet-i Milliye 
caddesinin kenarında Mimar Sinan Çar
şısı'nın biraz ilerisinde bulunmaktadır. 
Sultan ll. Bayezid döneminde Kara Ni
şancı lakabıyla tanınan Davud Paşa ta
rafından yaptırılmıştır. Ayvansarayf'nin 
yazdığına göre Davud Paşa 911 (1505-
1506) yılında Gebze'de vefat ederek ora
da gömülmüştür. Ancak aynı yıllarda ya
şamış iki Davud Paşa 'dan söz edilmek
te ve bunlar birbirine karıştırılmaktadır . 

Ayvansarayi, Vefeydt-ı Selô.tin 'de Kara 
Davud Paşa'nın önce kapı ağası, 903'te 

Davud Paşa camii - Üsküdar 1 istanbul 

( 1497 -98) nişancı . 908 ·de ( 1502) vezir 
olduğunu bildirir, kaptanlığından hiç 
bahsetmez. Sani veya Küçük lakaplarıy
la tanınan diğer Davud Paşa ise ll. Ba
yezid döneminde 888 ( 1483) ve 898'de 
(1492-93) iki defa kaptan - ı derya olmuş, 

912'de (1506-1507) ölmüştür (Aş lkpaşa

zade, s. 263; Hoca Sadeddin, ll , 88) . Fa
kat 953 ( 1546) tarihli İstanbul Vakıflan 
Tahrir Defteri'nde. Şeyh Süleyman Ha
life Zaviye ve Mescidi'ne "Davud Paşa b. 
Abdülhay eş - şehir bi- Küçük Davud Pa
şa " tarafından vakıflar bırakıldığı kayıtlı 

olup Üsküdar'daki vakfına da atıf var
dır. Bu duruma göre N işancı ile Küçük 
Davud Paşa aynı kişi olmaktadı r. 

Ayvansarayİ Hadikatü '1- cevô.mi'de, 
cami avlu kapılarından arkadaki mahal
le tarafına açılanın yanında, 1716'da Va
radio Savaşı'nda şehid olan Türk Ahmed 
Paşa ' nın (Al i Paşa olacak) vakfı olan fev
kani bir sıbyan mektebi bulunduğunu 
kaydeder. Topkapı Sarayı Arşivi'nde Ka
ra Davud Paşa evkafı muhasebesine dair 
1 OSO ( 1640) yılından 1193 ( 1779) yılına 
kadar uzanan belgeler bulunmaktadır. 

Davud Paşa Camii geçen yüzyılın baş
larında harap bir duruma düştüğünden , 

üzerindeki sülüs hatla yazılmış altı be
yitlik manzum kitabeden öğrenildiğine 
göre 1233 ( 1817-18) yılında mütevellisi 
Hüseyin Ağa tarafından tamir ettirilmiş

tir. Fakat 1247 ( 1831-32) tarihli beş be
yitlik ikinci kitabeye göre de pek az son
ra Hüseyin Ağa adında bir başka hayır 
sahibi tarafından tekrar tamir edilmiş
tir. Bazı araştırmacılar bunu on dört yıl
lık uzun bir tamire işaret sayarlar. Fa
kat arada vuku bulan bir yangın yüzün
den bu ikinci tamire gerek duyurmuş ol
ması da mümkündür. Ewelce avlu ka
pısı üstünde bulunan üçüncü bir kitabe
de, caminin 1284-1285 ( 1867-1868) yıl
larında Hacı Aziz Ağa tarafından bir de
fa daha tamir ertirildiği bildirilmektedir. 
Üç beyitlik bu manzum kitabede tami
rio bir yangından sonra gerçekleştirildiği 
açıklanmıştır. ibrahim Hakkı Konya l ı ise 
birinci kitabenin 111 S ( 1703-1704), ikin
cisinin 1255 ( 1839), üçüncüsünün 127 4 
( 1857 -58) tarihli olduğunu yazar. Meh
med Raif Bey de kitabeler hususunda 
yanlış bilgiler vermiştir. Bu durum kar
şısında bilhassa ilk iki kitabenin bir uz
man tarafından dikkatle yeniden ince
lenip ebcedlerinin tekrar hesaplanması 
gereklidir. 

Cami 1963 yılında geniş ölçüde tamire 
başlanarak çalışmalar 1966'ya kadar sür
müş, bu sırada mimarisinde büyük de-
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ğiş i klikler yapılmıştır . Bunların en önem
lisi, orta mekanı örten ahşap çatı ve ta
vanın kaldırılarak buraya kubbe yapılma
sıdır. 

Davud Paşa Camii enlemesine uzanan 
bir yapı biçimindedir. Ewelce etrafını çe
viren avlu duvarı 1960'1arda kaldırılmış
tır. Son cemaat yeri iki yanda kapalı du
varlarla sınırlanmış ve üstünü örten ça
tıyı taşımak üzere son tamirde sekiz sü
tun dikilmiş, bun ların üzerlerine bakia
valı başlıklar konulmuştur. 23.20 m. ge
nişliğinde olan esas cami moloz taşın
dan inşa edilmiş, çift renkli mermerden 
geçmeli olarak yapılmış kapı kemeri üs
tüne birinci tamir kitabesi yerleştirilmiş
tir. Enine uzanan harim üç bölüm halin
dedir. Bu bölümler birbirlerinden 1.40 m. 
ölçüsünde ileri taşan duvarlarla ayrıldık
larından ewelce ortadaki kare mekanın 
esas cami. yanlardaki kubbeli daha kü
çük mekanların ise tabhane odaları ol
dukları ve aslında orta mekandan pen
cereli perde duvarları ile ayrılmış bulun
dukları hatıra gelmektedir. Ancak bu hu
susu bugün kesin olarak aydınlatmak 
artık mümkün değildir. Caminin esasın
da bir tabhaneli (zaviye) cami biçiminde 
yapı lmak istendiği halde bilinmeyen bir 
sebepten ötürü iler i taşması gereken 
kıble mekanından vazgeçilmiş olması da 
mümkündür. 

1960'1ardaki tamire gelinceye kadar 
orta mekan çaprazlama ahşap bir tavan 
ve kiremit kaplı bir çatı ile örtülü bulu
nuyordu. Bu ahşap tavanın en azından 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında da mevcut 
olduğu , Ayvansarayf'nin Vefeyô.t- ı Selô. -

Davud Paşa Camii'nin pl an ı (Yüksel, Osmanlı Mfm~rfsi v. şekıl 

901 ve 1233 11817-181 tari hli tamir kitabesi 

39 



DAVUD PAŞA CAMii 

tfn'indeki, "Üsküdar'da Kavukçular kur
bünde iki kubbeli bir cami-i şerif bina 
eylemiştir, kubbelerinin fasılası sakıf mi
sillü tavan bina olunmuştur" kaydından 
öğrenilmektedir. Son tamirde bu tavan 
kaldırılmış, orta bölüm duvarları yüksel
tilerek üzeri kagir kubbe ile örtülmüştür. 

Avlu duvarları kaldırıldığı sırada Şehid 
Ali Paşa'nın vakfettiği sıbyan mektebi 
de yıktırılmıştır. Caminin avlusunda, 1091 
Ramazanı başında (Eylül 1680) vefat eden 
Alemdar Ahmed Baba adında bir yatırın 
kabri vardı. Günümüzde bu mezar yaya 
kaldırımı kenarında bulunmaktadır. 

Davud Paşa Camii, Türk mimari tari
hinin başta gelen önemli eserlerinden 
biri gibi görünmemektedir. Ancak Os
manlı devri dini mimarisinde benzerine 
pek rastlanmayan planı şaşırtıcıdır. Son 
tamir bunun esasının ne olduğunu araş
tırma imkanı bırakmamıştır. 
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DAVUD PAŞA HAMAMI 

Üsküp'te Sadrazam 
Koca D<'lvud Paşa tarafından 

W. yüzyıl sonlarında yaptırılan 
çifte hamam. 

_j 

Sultan Il. Bayezid devrinde uzun süre 
sadrazamlıkta bulunan Davud Paşa (ö. 

904 / 1498) tarafından vakıflarına gelir 
sağlamak üzere Üsküp'ün merkezinde 
yaptırılmıştır. Yapım tarihini bildiren bir 
kayıt veya kitabe yoktur. Bu konuda çalı
şanlardan Ekrem Hakkı Ayverdi hamarnı 
Fatih Sultan Mehmed devri eserleri arası
na koymuş. Aydın Yüksel ise Hüsrev Red
ric'in bina için 1484 tarihini gösterdiğini 
belirtmiş, kendisi de esere Il. Bayezid 
devri yapıları arasında yer vermiştir. 

Üsküp'te Vardar Köprüsü başında olan 
Davud Paşa H amamı, Rumeli ·deki Os
manlı devri Türk eserleri larasında gös
terişli mimarisiyle en heybetli olanlardan 
biridir. 953 ( 1546) tarihli İstanbul Va-
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kıtları Tahrir Defteri'ne göre bu büyük
lükte bir hamam için az sayılacak 5838 
akçe tutarında gelir getirmesi şaşırtıcı 
olan tesis, 1948 ·den sonra tamir edile
rek küçük bazı değişikliklerle kitabeler 
müzesi ve sanat galerisi haline getiril
miştir. 

Muntazam taş ve tuğla dizileriyle örü
len cephesi, çifte soyunma yeri kubbe
leriyle abidevi bir dış görünüme sahip 
olan hamamın plan düzeni, genellikle 
Osmanlı devri Türk hamamları gelene
ğine uygundur. Ancak bazı farklılıklar da 
göze çarpar. Erkekler kısmının gifişi ön 
cephede olup bunun iki yanında sivri tah
fif kemerli pencereler vardır; yan cep
hede de iki pencere bulunur. Girişi yan 
sokaktan olan kadınlar kısmının pence
resi yoktur. Bu kısım yalnız kubbe orta
sındaki aydınlık fenerinden biraz ışık 

alır. Normalde dikdörtgen biçiminde ve 
üç bölütnlü olan ılıkhk kısmı , burada her 
iki kanatta da kubbe ile örtülü birer ka
re mekan halindedir. Ayrıca erkekler kıs
mında büyük, kadınlar kısmında çok da
ha küçük ölçüde olmak üzere yine kub
beli birer mekana bu ılıkhktan geçilir. 
Bilinen Osmanlı hamamlarında rastlan
mayan bir yenilik olan bu hacimierin han
gi gaye ile yapıldığı bilinmemektedir. Bu 
yan mekanlarla esas ılıkhk arasında er
kekler kısmında çifte, kadınlar kısmın-

Oavud Pasa Hamarnı ve planı (Ayverdi, Aurupa 'da Osmanlı 

MtmSri Eserieri lll, rs. 1428) - Üsküp 1 Makedonya 

da tek hela vardır. Erkekler kısmının sı
caklık bölümü eski Türk mimari gelene
ğinde, dört eyvanlı tiptedir. Ancak bu
rada dört eyvan olmakla beraber arala
rında yalnız üç köşede halvet hücreleri 
vardır. Dördüncü hücrenin yeri yandaki 
kubbeli hacim tarafından işgal edilmiş
tir. Ötekine nisbetle daha küçük olan ka
dınlar kısmı ise sıcaklıkta çok değişik 
bir plana sahiptir. Burada iki sütun yar
dımıyla sağlanmış, üç eyvanlı ve ortası 
kubbeli bir ana mekana açılan, kubbeli 
yan yana iki halvet hücresi bulunur. Böy
lece Davud Paşa Hamarnı'nın kadınlar 
kısmı, Türk hamam mimarisinde olduk
ça az rastlanan "ortası kubbeli, enine sı
caklıklı ve çift halvet hücreli" tipin bir 
temsilcisi olmaktadır. 

Davud P,aşa Hamamı ' nın. sekiz köşeli 
sağır kasnaklara oturan yaklaşık 11.60 
m. çapındaki camekan kubbeleri binaya 
heybetli bir görünüm sağlar. Belli başlı 
bütün mekanlarında kubbe ve tonazla
ra geçiş için yapılmış olan. hepsi de de
ğişik desenli mukarnas ve Türk üçgen
leri hamarnı ilgi çekici yapmaktadır. Ay
rıca küçük kubbe ve tonaziarda aydın
latma için yapılan filgözü menfezlere de 
yıldız biçimi verilmiştir. 

Davud Paşa Hamamı, gurbette kalan 
Türk eserleri arasında en güzel ve de
ğerlilerinden biridir. Birçok benzeri gibi. 
bu arada İstanbul Vakıfları Tahrir Def
teri'nden yine Vardar yakınında bulun
duğu öğrenilen Küçük Davud Paşa Ha
mamı gibi yıktırılıp ortadan kaldırılma
ması, esas fonksiyonu dışında da olsa 
tamir edilmiş olarak bakırnit biçimde ko
runması sevindiricidir. 
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DAVUD PAŞA KIŞIASI 

Sultan ll. Mahmud tarafından 
AsAkir-i Mansure-i Muhammediyye'nin 

ikameti için 
İstanbul'da Dc'lvud Paşa sahrasında 

1827 yılında inşa ettirilen kışla. 
L _j 

1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma
sı sırasında yeniçeri kışialarından biri 
yakılıp diğeri de yıkıldığından, Saray-ı 

Atik-i Amire yeni teşkil edilen Asakir-i 


