
DAVUD PAŞA KISLASI 

bi'nde geçici olarak muhacirler yerleşti
rilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1926-
1930 yılları arasında restore edilen kışla 
yine askeri amaçla kullanılmıştır. 1937'
ye kadar piyade, topçu, tanksavar ve 
uçaksavar birlikleri, 1937-1944 yılları 

arasında İkinci Süvari Tümeni, 1945-1961 
arasında Üçüncü Zırhlı Tugayı, 1961-1968 
arasında Zırhlı Muharebe birlikleri bu
rada iskan edilmiştir. 1968 yılından son
ra 66. Mekanize Tümen Karargahı ola
rak kullanılan kışla halen Askeri İnzibat 
Merkez Komutanlığı emrine verilmiş bu
lunmaktadır. 
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DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
Koca Davud Paşa tarafından 

>W. yüzyıl sonlarında 
yaptırılan külliye. 

Cami, tabhane, medrese. mektep, tür
be ve çeşmeden meydana gelen külliye, 
Cerrahpaşa ile Kocamustafapaşa semt
leri arasında aynı adla anılan mahallede 
bulunmaktadır. Kapısı üstündeki Arap
ça kitabesine göre Sultan ll. Bayezid 'in 
vezirlerinden Koca (Derviş) Davud Paşa 
(ö 904 / 1498) tarafından 890 (1485) yı
lında yaptırılmıştır. Nitekim Aşıkpaşaza
de'nin Tarih'inde de "Asar-ı Davüd Pa
şa , istanbul' da bir imaret ve bir ulu cami 
yaptı, önüne bir latif su dahi getirdi" kay
dına rastlanmaktadır. 953 ( 1546) tarihli 
İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nde 
"nezd-i. Dikilü Taş der Bazar-ı z;enan" 
şeklindeki yer tarifinde adı geçen Dikili
taş, şimdi yalnız kaidesi kalmış olan Cer
rahpaşa'daki Arcadius sütunudur. Bazar-ı 

Zenan ise onun çevresinde kurulduğu bi
linen Avratpazarı'dır. Bu vakfiye özetin
den anlaşıldığına göre Davud Paşa'nın 

evkafı istanbul dışında Rumeli'de Aydos, 
Varna, Edirne, Tatarpazarı. Üsküp ve 
Manastır'da, Anadolu'da ise Bursa, Ye
nişehir, Beypazarı ve İznik'te bulunmak-
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tadır. Bunlardan Üsküp'teki çifte hama
rnı son yıllarda restore edilmiş olup mi
marisi bakımından Türk sanatının tü
ründeki eserleri arasında başta gelen
lerdendir (bk. DAVUD PAŞA HAMAM!). Di
ğer vakıflarının durumları hakkında ye
terli bilgi yoktur. istanbul'daki hamarnı 
ile ham ise ortadan kalkmıştır. 

Cami. Davud Paşa Camii, istanbul' u 
tahrip eden yangın ve bilhassa zelzele
lerde büyük ölçüde zarar görmüştür. 6 
Cemaziyelahir 1 OSB'deki (28 Haziran 1648) 
zelzele ile ilgili olduğu sanılan bir belge
de (TSMA, nr D 9567), "Cami-i şerif-i mer
hum Gazi Davüd Paşa der islamboL Ca
mi-i şerif-i mezbürede ve medrese ve 
imaret-i amirelerinde zelzeleden harap 
olan mahalleri beyan olunur" denilerek 
camide "mihrap safasının kubbe ve du
varı müceddeden yapılmağa muhtaç·, 
dışarıda (son cemaat yeri kastediliyor ola
cak) "kubbe ve kemerleri tamire muh
taç" olduğu bildirilmektedir. Ayrıca ca
minin büyük kubbesi, etraf duvarları ile 
kubbelerin ve sıvaların da tamiri gerek
tiğine işaret edilir. 

Cami, istanbul'u geniş ölçüde tahrip 
eden 1766 zelzelesinde bir defa daha 
zarar gördüğünden 1180'de ( 1766-67) 
Hassa Başmimarı Tahir Ağa nezaretin
de Hassa mimarlarından Abdullah ile is
mail tarafından tamir edilmiştir (TSMA, 
nr D 8568) 13 Şaban 1196'da (24 Tem
muz 1782) şehri baştan başa harap eden 
büyük yangında da Davud Paşa Camii ve 
çevresi yanmıştır. istanbul'u sarsan her 
büyük zelzeleden zarar gören caminin, 
ayrıca Bursa'da çok büyük tahribat ya
pan 1 Cemaziyelewel1271 (20 Ocak 1855) 
zelzelesinde de son cemaat yerinin iki 
kubbesinin yıkıldığını Cevdet Paşa bildi
rir. 1894 depreminde ise son cemaat ye
ri bütünüyle çökmüştür. Cami 1945-1948 
yıllarında Ekrem Hakkı Ayverdi tarafın
dan tamir edildiği gibi 1960'ta Vakıflar 
Genel Müdürlüğü eliyle de tamir ettiril-

miştir. Bu tamirlerde 1894 zelzelesinden 
beri yıkık olan son cemaat yeri kubbeleri 
ihya edilmiş, mihrabı yeniden yapılmıştır. 

Dış cepheleri kesine taş kaplama olan 
Davud Paşa Camii, Osmanlı dönemi Türk 
mimarisinde "tabhaneli cami" veya "za
viyeli cami" denilen, esas ibadet meka
nının iki yanında "ayende ve revende"ye 
mahsus odaları bulunan tipin örneklerin
dendir. Plan bakımından Serez'de 898'
de (1492 -93) Gedik Ahmed Paşazade 

Mehmed Bey tarafından yaptırılan eser
le çok yakın bir benzerliği vardır. Ayrıca 

istanbul'da tamir edilmek üzere vaktiy
le yıktırılan ve ancak 1991'den beri ye
niden yapılmakta olan Şeyh Vefa Camii'
nin de aynı tipte olması ihtimal dahilin
dedir. Davud Paşa Camii'nin baklavalı 

başlıklı, altı granit sütuna dayanan sivri 
kemerler üstündeki beş bölümlü son ce
maat yeri beş kubbe ile örtülüdür. 1855 
ve 1894 depremlerinde yıkılan son cema
at yeri, uzun süre üstü kiremit kaplı bir 
çatı ile örtülmüş ve önü taş duvarlı, ka
palı bir mekan halinde kalmıştır. Ancak 
son tamirlerde bu kısım eski haline dö
nüştürülmüştür. Taçkapı nişinin yarım 

kubbesiyle (kavsara) çift renkli geçmeli 
taşlardan olan kapı kemerinin arasına 
yerleştirilmiş dört beyitlik Arapça kita
besi vardır. Ayvansarayi'ye göre kitabe
nin metni Kemalpaşazade'nin. hattı ise 
o dönemin ünlü hattatı Şeyh Hamdul
lah'ındır. Kitabe çok girift bir hatla ya
zılarak harflerin arasındaki satırlar ay
rıca rümTierle bezenmiştir. Ancak İstan
bul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi 'nde 
ve İhsan Erzi'nin Hadikatü'l-cevami' 
baskısında bildirildiğine göre yazma bir 
Hadikatü'l- cevami' nüshasının derke
narın Nakibüleşraf Esad Efendi'nin, "Ta
rih-i mezkürede İbn Kemal sabi-i bi-sü
var idi. .. hulasa İbn Kemal'in değildir ves
selam· şeklindeki kaydı, kitabe metni
nin Kemalpaşazade tarafından yazılma
dığına işaret eder. 

Davud Paşa camii' nin inşa kitabesi 



Cami içten 18.30 m. ölçüsünde kare 
bir mekandan ibarettir. Türk yapı sana
tının oldukça büyük kubbelerinden biri 
olan kubbe yuvarlağına kareden geçiş, 

köşelerde çok zengin mukarnaslarla süs
lü tromplarla sağlanmıştır. Ancak Davud 
Paşa Camii istanbul'u sarsan her büyük 
zelzelede hasar gördüğüne ve yapıda teh
likeli çatlaklar meydana geldiğine göre 
bu kadar geniş çaplı kubbenin baskısının 
yeterli derecede ustalıkla karşıtanmadı
ğı anlaşılır. Mihrap, kiliselerde olduğu 
gibi dışarı taşkın beş cepheli bir çıkıntt
nın içindedir. Üstü bir yarım kubbe ile 
örtülü olan bu çıkıntı içindeki mukarnas
lı mihrabın 1945-1946 tamirinde yeni
den yapılmış olduğu belirtilmektedir. 

Ana mekanın yanındaki tabhane oda
larının her biri birer kubbe ile örtülü
dür. Bunlardan son cemaat yerine kom
şu olanların birer kapalı avlu gibi düşü
nüldüğü, yan cephelerinin kemerle eyvan 
gibi dışarı açılmasından anlaşılır. Ger
çek misafir mekanları ocaklı. dolaplı kıb
le tarafı odalarıdır. Sağ taraftaki köşe
ye bitişik olan minare. kürsü ve pabuç 
kısımlarında XV. yüzyılın özelliği olan yay
van bakiava şekillerini göstermesine kar
şılık bunların üstünde birden bire inee
len gövdesiyle geç bir döneme işaret 

eder. Bu minarenin 1766 zelzelesinden 
sonra şimdiki biçimi ve bilezikli şerefe 
çıkmaları ile yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Minarenin cami gövdesiyle birleşmesin
deki güzel kemer de başka hiçbir yerde 

· rastlanmayan değişik ve mimari çözüm . 
olarak değerli bir unsurdur. 

Caminin gösterişsiz bir minberi var~ ' · 

dır. içinde ise bugün görünürd~ bir süs
leme yoktur. 1945-1946 yıllarındaki res
torasyon çalışmaları sırasında duvarlar
daki sıva ve badanaların bir kısmı dökül
düğünde altlarından son derece değer
li, kalem işi nal\ışlar ve bir yazı frizi mey
dana çıkmıştı. Ancak bu nadir rastlanır. 
geç bir devirde murçlanarak tahrip edil
miş süslemenin tamamı açılmadığı gibi 
görüleni de anlaşılmaz sebeplerle korun-

Davud Pasa Medresesi 

mamıştır. Caminin şadırvanı, eski şadır
vanın yerinde ve temeli üstünde son yıl
larda yeni olarak yapılmıştır. 

Medrese. Caminin, sol tarafında ve kar
şısında sokak aşırı olup bir cephesi düz 
duvar halinde bulunan medresesi klasil~ 
Osmanlı medreseleri tipinde, revaklı bir 
avlu etrafında sıralanan kubbeli on altı 

hücre ve ortada büyük kubbeli bir ders
haneden meydana gelmiştir. Hücrelerin 
önlerindeki küçük kubbeli revakların on 
altı sütunu ve başlıkları, Bizans yapıla
rından toplanmış ve burada tekrar kul
lanılmış devşirme parçalardır. Bilhassa 
sütun başlıkları, sanat tarihçilerinin il
gisini çeken son derece değişik tipte es
ki Bizans başlıklarıydı. Fakat medrese 
son yıllarda barınak olarak kullanıldı

ğından bunlar burada yaşayanlar tara
fından tahrip edilmiş ve edilmektedir. 

XVI. yüzyıla ait bir tahrir defterinde 
kadrosu belirtildiği gibi önceleri "kırk

lı" , sonraları ise "ellili" olan medresenin 
1648 tarihindeki depremde büyük ölçü
de zarar gördüğü, yukarıda işaret edi
len belgeden öğrenilmektedir. Bu keşif 
raporuna göre. "dershane mahalli ile iki 
odası müceddeden yapılmağa muhtaç" 
olduktan başka "on dört odası da tami
re muhtaç" ve "bahçe duvarı da müced
deden tam i re muhtaçtır". 

20 Ağustos 1330 (2 Eylül 1914) tari
hinde yazılan bir listede arkaları açık ve 
havadar. güneş alır, tek kişilik on altı 

adalı. çamaşırhane, gusulhane ve abdest
hane, dershane ve şadırvanı ile iki ku
yusunun olduğu, ancak "muhtac-ı ta'mfr 
ve fennf tadile muhtaç bir halde bulun
duğu" kayıtlıdır. içinde on altı kişinin ka
labileceği medresenin. 22 Kanunuewel 
1334'te (1918) büyük istanbul yangının
da evleri yananların işgalinde olduğuna 
da işaret edilmiştir. Halil Ethem'in bildir
diğine göre 1931-1932 yılı kışında med
resenin iki kubbesi çökmüştü. O tarih
lerden beri hiçbir şekilde ilgi görmeyen 
Davud Paşa Medresesi, istanbul'da bu 
türden yapıların en eskilerinin başında 
gelmesine rağmen günümüzde de ( 1993) 
birtakım kişilerin işgalinde kalarak kor
kunç surette tahrip edilmektedir. 

Mektep. Külliyeye ait sıbyan mektebi 
caminin avlu duvarı üstünde bulunuyor
du. 1648 zelzelesinden sonra yapıldığı 
anlaşılan keşifte, "Vakıf-ı müşaruniley

hin mektebi dahi tamire muhtaçtır" de
nilmektedir. Sonraları bu sıbyan mektebi 
tamamen yıktınlarak yerine bir okul ya
pılmıştır. Ancak 1923-1928 yılları arasın
da düzenlendiği anlaşılan sıbyan mektep-
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lerine dair listede adına rastlanmadığına 
göre Davud Paşa Mektebi daha önceki 
bir tarihte ortadan kalkmış olmalıdır . 

Mahkeme. Caminin kapısı üstünde bu
lunan mahkeme binası ise Hadfkatü '1-
cevami'in yazma nüshasındaki bir der
kenardan öğrenildiğine göre, Saraçha
nebaşı ' nda Dülgerzade Camii yanında 
iken 1071 Ramazanında (May ı s 1661) IV. 
Me h med· in emriyle Davud Paşa Camii 
yanına taşınarak orada yapılan yeni bi
nasına yerleşmiştir. Bu kayıttan. mah
keme binasının Davud Paşa Külliyesi'nin 
esas manzumesine ait olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Türbe. Caminin kıble tarafında olan 
türbe de cami gibi temiz bir taş işçiliği 
göstermektedir. Sekiz köşeli bir plana 
göre kubbeli olarak yapılan türbenin gi
rişinde iki sütuna dayanan bir sundur
ma saçağı vardır. Her cephede altlı üst
tü ikişer pencere ile aydınlanan türbe
nin içi 7,36 m. çapındadır. Alt sıra pen
cereler bir silme ile çerçevelenmiş, ayrı
ca her biri Bursa kemerine sahip tahfif 
kemerleri bezenmiştir. Üst pencereler 
ise klasik sivri kemerlidir. Türbenin ke
meri üstünde bulunan dört kartuş için
deki Arapça kitabede Derviş Davud adı 
okunur. Paşanın ölüm tarihi kitabenin 
dışına. kapı kemeri üstündeki lento taşı
na 905 ( 1499-1500) olarak yazılmış olup 
bunun sonradan yanlış olarak işlendiği 
tahmin edilmektedir. 

Çeşme. Avlu kapısı dışındaki Davud Pa
şa Çeşmesi, bugün istanbul 'da mevcut 
kitabeli en eski Türk çeşmesidir. Aşıkpa
şazacte ' nin Tarih 'inde Davud Paşa tara
fından getirildiği belirtilen "latif" suyun 
bu çeşmeden akıtılmış olduğuna ihtimal 
verilir. iki satırlık kitabesinde sadece, 
"Sahibü' 1- hayrat 1 Merhum Davud Pa
şa- sene 890" ( 14'85) yazısı okunan bu 
kesme taştan son derece sade görünüm
lü çeşme bir kırık sivri kemerden ibaret
tir. K.itabede külliyenin kurucusu "mer
hum" olarak anıldığına göre çeşme pa
şanın ölümünden sonra onun adına yap
tırılmış, fakat üzerine külliyenin inşa ta
rihi yazılmıştır. 

Aşhane ve İmaret. Davud Paşa Külliye
si 'nde tabhane odalarında !~alan misafir
ler le caminin oldukça kalabalık hizmet
lileri ve medresede barınan talebe için 
bir de aşhane- imaret yapılmış olduğu 
anlaşılıyor. Vakfiyede hizmetiileri göste
rilen bu bina. 1648 zelzelesinde "müte
velli odası, imareti ve me'kelhanesi (ye
mekhane) ile" zarar görmüş olup keşif ra
porunda tamire muhtaç olduğu belirti-
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!ir. Aş hane- imaret bütünüyle yok oldu
ğundan yeri dahi bilinmemektedir. 

istanbul'un fethinin hemen arkasın
dan şehrin Türkleşmesinin işareti olarak 
yapılan ilk tesislerden olan Davud Paşa 
Külliyesi'nin bütün unsurlarının itina ile 
tamir edilerek korunması gerekirken 
bu hususta yeteri kadar hassas davra
nılmadığı bir gerçektir. İlk Osmanlı döne
minde (XIV-XV. yüzyıllar) çok sayıda ör
neklerine Anadolu'da ve Rumeli'de rast
lanan, fakat Kanüni Sultan Süleyman 
devrinden itibaren artık unutulan "tab
haneli" camiierin değişik bir uygulanışı 
olan cami, mimarisi kadar içindeki kalem 
işi nakışlar bakımından da önemliydi. 
Bunların ve istanbul'un ilk medreselerin
den olan yapının ciddi şekilde korunma
yışı ve restorasyon görmeyişi üzücüdür. 
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İstanbul'da Topkapı dışında Çırpıcı 
ve Haznedar derelerinin arasında, 

halen Davud Paşa Kışiası'nın 
bulunduğu ovaya 

L 
XV. yüzyıldan beri verilen ad. 

_j 

Osmanlılar'dan önce Bizanslılar döne
minde özellikle IV. Romanos Diogenes 
(1067-1071) tarafından güzel köşklerin 

yaptınldığı Davutpaşa semti, istanbul'un 
havası güzel mesire yerlerinden biriydi. 
Adını ll. Bayezid'in sadrazaını Koca Da
vud Paşa'dan (ö . 904 / 1498) almıştır. Ara
lıksız on dört yıldan fazla veziriazamlık 
yapan Davud Paşa , Sultan Bayezid için 
kendi mülkü olan bu sahrada bir saray 
yaptırmıştı. O tarihten itibaren Davud 
Paşa sahrası , Osmanlı merkez kuwetleri
ni oluşturan Kapıkulu ocaklarının Rumeli 
seferlerine çıkarken konakladığı ilk men
zil ve ordugah olmuştur. Kanüni Sultan 
Süleyman· dan sonra genellikle sefere 
çıkmayan padişahlar orduyu buradan 
uğurlarlar. sancak-ı şerifi serdar-ı ek
reme burada teslim ederler, sefer dönü
şü orduyu yine burada karşılarlardı. Da
vud Paşa'nın veziriazamlığı zamanında 

Osmanlı merkez kuwetlerini teşkil eden 
bir liklerin konaklayacağı yerler ayrı ayrı 
belirlenmişti. Son teftişler ve yoklama
lar Davud Paşa sahrasında yapılır. asıl 

sefer yürüyüşü buradan başlardı. EyaJet 
askerleri ise daha sonraki menzillerde 
orduya katılırdı. Ancak Kanünfden son
raki padişahların ordunun başında se
ferlere katılmamaları yüzünden, yeniçe
rilerin ifadesiyle, "Davud Paşa sahrasın
da otağ-ı hümayunun yeri adeta bilin
mez olmuştu". 

XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyıl baş
larında ok atma talimlerinin yapıldığı bir 
yer olan Davud Paşa sahrasında yakın 
zamanlara kadar nişan taşları bulunmak
taydı. Davud Paşa çiftliği , çayırı ve bah
çesi olarak da anılan bu sahrada daha 
sonraları birçok bina yaptırılmıştır. Bi
zanslılar'dan kalma bir sarnıç ve dehliz
Ie Osmanlı dönemine ait hamam kahn
tısı bir yana bırakılırsa bunların en bü
yüğü ve önemlisi, padişahın ikametine 
tahsis edilmek üzere merasimler için in
şa ettirilen köşktür. Kasr-ı Hümayun. 
Otağ-ı Hümayun. Hünkar Kasrı veya Taş 
Kasır denilen ve bugün mevcut olan köşk 
(mimarisi içİn bk. DAVUD PAŞA SARAYI), 

1 596 yılında lll. Mehmed 'in annesi Safi
ye Sultan'ın teşebbüsleriyle inşa edilmiş

t ir (Seltiniki; ll, 651, 697, 747) . Eğri ve Ha
çova zaferlerinin (ı 596) şenliği burada 

yapılmış, lll. Mehmed genellikle günle
rini bu kasırda geçirmeye başlamış, sık 

sık ziyafetler vermiş, hatta istanbul' a 
hemen sadece Divan-ı Hümayun top
lantıları için gider olmuştur (a.g.e. ll, 811-

8 12, 815, 825-826). Burası bazan yabancı 
elçilerin hapsedildiği yer olarak da kul
lanı lmıştır. Nitekim IV. Murad zamanın
da (1623-1640) iran'dan gelen elçi bir 
mesele yüzünden 1637 yılında bu köşk

te hapsedilmişti (Naima, N , 322) 

IV. Mehmed (ı 648-1687) kasrı onart
mış, çevresine saraçhane, ahır ve am
barlar ilave ettirmiş, burada bir de mes
cid yaptırmıştır. Uşşakizade Abdülbaki 
Efendi'nin bu mescid hakkındaki tarih 
beyti şöyledir : "Hasılı tarih için Baki de
dim 1 Cami-i Sultan Muhammed Han'a 
gel" (1062) . Zamanının çoğunu burada ge
çiren IV. Mehmed, cuma namazını kıla
biirnek için 1076 (1665) yılında bu mes
cidi minare ile minber ilave ettirerek ca
miye çevirmiştir. Camide ilk cuma nama
zı 23 Cemaziyelewel 1076 (1 Aralık 1665) 
günü kılınmış, ilk vaazı padişahın hoca
sı Vani Mehmed Efendi yapmış, ilk hut
beyi de padişah imaını Edirneli İbrahim 
Efendi okumuştur. Sultan ll. Mahmud 
zamanında (1808-1839) Asakir-i Mansü
re-i Muhammediyye için burada bir kış

la yapılırken cami de onarılmış ve yeni 
askerlerin ibadetine tahsis edilmiştir. 

IV. Mehmed'den sonra Davud Paşa Kas
rı adeta terkedilmişse de sahra yine Ru
meli seferlerinin uğurlama ve karşıla

ma yeri olmaya devam etmiştir. ll. Vi
yana bozgunundan (1683) sonra kaybe
dilen yerleri kısmen geri almayı başa
ran Köprülüzade Fazı! Mustafa Paşa'yı 
devrin padişahı ll. Süleyman burada kar
şılamış ve ordu erkanının önünde sırtın
dan sarnur kürkünü çıkarıp bizzat sad
razama giydirmiştir. Belinden çıkardığı 

hançeri beline, başından çıkardığı mu
rassa' pençe sorgucu başına takmış ve 
ona iltifatlarda bulunmuştur (Silahdar, 
Ttirih, ll, 548) . Sultan ı. Abdülhamid de 
Sadrazam Koca Yüsuf Paşa'yı Avustur
ya seferine buradan uğurlamıştır. Za
man zaman danışma meclislerine de 
sahne olan Davud Paşa Kasrı'nda ı. Mah
mud (1730-1754) ve lll. Mustafa (1757-
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1768'deki Rus seferi için burada alaylar 
tertip edilmiştir. Davud Paşa Kasrı'nda 
son karşılama merasimi, IV. Mustafa ta
rafından Alemdar Mustafa Paşa kuman
dasında Rusçuk'tan gelen birlikler için 
yapılmıştır. ll. Mahmud döneminde ise 
ordugah olarak Rami Kışiası önem ka-


