
DAVUD PASA KÜLLiYESi 

!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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ı DAVUD PAŞA SAHRASI i 

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-

1 77 4 ı zamanlarında ziyafetler verilmiş, 

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-



zanmışsa da padişah zaman zaman Da
vud Paşa'ya da gelir, burada kalırdı. Sul
tan Abdülmecid 1848 yılında Veli Efen
di sahrasında icra edilen askeri bir ma
nevrayı yine bu kasırdan seyretmişti. Bu 
padişahın son yıllarından itibaren tama
men terkedilen kasrın bugünkü kışlaya 
bakan yerindeki sekiz kubbeli hamamın
dan bir eser kalmamıştır. 

Hünkar Kasrı'nın 200 m. kadar kuzey
batısında olup günümüze sadece kalıntı
ları intikal eden Mehmed Paşa Köşkü de 
(Sancak Köşkü) Davud Paşa sahrasında in
şa edilen yapılardandır. 1926 yılına ka
dar çatısı bile yerinde duran bu köşkün 
etrafı büyük ağaçtarla çevriliydi. Sefer
den dönen ordu ile sancak-ı şerif burada 
karşılandığı için köşke Sancak Köşkü adı 
verilmiştir. Hiçbir kitabesi olmadığından 
inşa tarihi ve hangi Mehmed Paşa'ya ait 
olduğu belli değildir. Sadaret Köşkü de 
denilen Mehmed Paşa Köşkü 'nde zaman 
zaman ziyafetler verilmiş, önündeki mey
danda cirit oyunları aynanmıştır (Silah
dar, Nusretname, II , 268, 279, 289) 

Davud Paşa sahrasının en muhteşem 
binası . ll. Mahmud zamanında inşa etti
rilen kışladır (bk. DAVUD PAŞA KIŞLASI). 

Eski Edirne yolunun kenarında bulunan 
ve 1970'li yıllara kadar faaliyetini devam 
ettiren fırın ise 1895 yılında Sultan ll. 
Abdülhamid zamanında yaptırılmıştır. 
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liJ ABDÜL KADiR ÖzcAN 

DAVUD PAŞA SARAYI 

İstanbul'da 
Davud Paşa salırasında inşa edilen 

kas1r etrafında gelişmiş saray. 
_j 

Davud Paşa Sarayı olarak bilinen bi
nalar topluluğu İstanbul surlarının dı
şında. Topkapı'dan Edirne yönünde uza
nan eski kervan yolunun kenarında gü-

nümüzde de aynı adla anılan semtte bu
lunmaktadır. Etrafı bir duvarla çevrili, 
ağaçtarla kaplı çok geniş bir alana yayı
lan sarayı meydana getiren irili ufaklı 

çeşitli köşk, havuz, mescid, daire. ha
mam, hizmet binaları. ahır vb. yapılar 
zamanla ortadan kalktıktan sonra ayak
ta kalabilen tek bina. bugün Davud Pa
şa Kasrı olarak bilinen yapıdır. Bu ya
pı Çırpıcı ve Haznedar dereleri arasın
daki tepenin doğuya bakan yamacında 
hakim bir noktadadır. Esası, ll. Bayezid 
devrinde (!481-1512) sadrazamlık ma
kamında bulunan Koca Davud Paşa (ö 

904 / 1498) tarafından yaptınldığı için 
önündeki düzlük ve Sultan ll. Mahmud 
tarafından XIX. yüzyılda yaptırılan kışla 
da onun adıyla tanınmıştır. 

Davud Paşa sahrası. Osmanlı devrin
de ordu Batı yönünde sefere çıktığında 
ilk toplanma ve konaklama yeri olduğun
dan padişah bizzat sefere katılmıyorsa 
bu sahrada toplanan orduyu buradaki 
kasırdan . Otağ-ı Hümayun'dan uğurlar 
ve dönüşte de burada karşılar. yapılan 

törenler sırasında burada kalırdı. 

ll. Bayezid devrindeki Davud Paşa Sa
rayı'nın biçimi ve yapı malzemesi hak
kında bilgi yoktur. Süheyl Ünver sarayın 
iki katlı oluşunu, Bab-ı Hümayun üze
rindeki kasrı örnek göstererek günü
müzde mevcut binanın Fatih Sultan Meh
med devrine ait olabileceğine bir delil 
saymıştır. Ayvansarayi Hadikatü'l- ce
vami'de burada bir saray bulunduğunu 
belirtirse de bilinmeyen bir sebepten sa
ray XVI. yüzyıl içinde ortadan kalkmış
tır. Reşat Ekrem Koçu, yetersiz kaldığı 

Davud Pasa S arayı 'n ın üst ve alt kat pl anları (Eıdem , " · 150, 1511 

DAVUD PAŞA SARAYI 

için bunun Kanünf Sultan Süleyman dev
rinde ( 1520-1566) yıktırıldığına ihtimal 
verirse de bu yılların ünlü mimarı Koca 
Sinan' ın tezkire1erinde buradaki saray 
veya kasırdan söz edilmeyişine de dik
kati çeker. 

Bugün Davud · Paşa Kas rı veya Sarayı 
olarak bilinen kagir yapı, eski kaynak
larda Taşköşk veya Taşkasır adıyla geç
mektedir. XVII. yüzyıl başlarından itiba
ren geniş bir alana yayılan pek çok ya
pıdan meydana gelen saray kompleksin
den bugün sadece bu bina ile Sancak 
Köşkü denilen ikinci bir yapının harabe
si kalmıştır. 

lll. Mehmed 1 Cemaziyelewel 1 OOS'te 
(21 Aralık 1596) Eğri seferinden dönü
şünde annesi Safiye Valide Sultan'ın ye
ni yaptırdığı bu kasırda gecelemiş, Va
Ilde Sultan ile birlikte diğer ileri gelen 
devlet erkanını burada kabul etmiş, er 
tesi gün de sarayın önündeki sahrada 
büyük tören yapılmıştır (bu tören için bk. 
Selani ki, ı ı. 65 ı -654) . Sarayın yeniden ya
pılmasının XVI. yüzyılın sonlarında veya 
XVII. yüzyıl başlarında gerçekleştiği bir -
arşiv belgesinin yardımıyla anlaşılmak
tadır (BA, KK, Müteferrika, nr. 4060). Sul
tan lll. Mehmed'in son yıllarında , Has
sa Mimarı Ahmed tarafından 18 Şewal 
1011'de {31 Mart 1603) sadaret kayma
kamına gönderilen bir arlzada, "Davud 
Paşa'da müceddeden bina olunan köşk 
için kaşl lazım geldikde, İznik'teki kaşl
gerlere verilen fazla paradan kalanının 
karşılığındaki çinileri hala tamamlama
dıkları, bir an ewel tamamlanarak kaşl-
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