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Murad Paşa Camii, Fatih ilçesinde 
Yusufpaşa’da, Millet Caddesi ile Vatan 
Caddesi’nin kesiştiği köşede, yani Ak-
saray Meydaný’nda yer almaktadýr.

Bânîsi, Uzun Hasan muharebesin-
de şehit olan, Fatih Sultan Mehmed’in 
vezirlerinden Has Murad Paşa’dýr. Cami 
870-876 (1465-1471) tarihleri arasýnda 
yapmýştýr. Cami Bursa üslubunda ve 
Bursa’daki Orhanbey camii tipindedir. 

Duvarlarý kesme taş ve tuğladýr. 
Fatih devrinden sonra tuğla kullanýlan 
nâdir camilerden biridir. Sahný, bitişik 
olarak ikiye bölünmüş bir dikdörtgen 
plândadýr. Bu iki kýsmýn arasýna bir 
kemer yapýlarak her iki bölümün 
ayrý ayrý olan kubbeleri bu kemere 
oturtulmuştur. Kubbelerin yükseklikleri 
zeminden kubbe dayanaklarýna kadar 
21 metre ve çaplarý 10.5 metredir.

Murad paşa bir külliye olmasýna 
rağmen günümüze yalnýzca camii ve 
hazîresinin bir kýsmý gelebilmiştir. Dýş 
avlusunda bir medrese bulunmaktaydý. 
Fakat çok harap durumda olduğundan 
60’lý yýl larda belediye tarafýndan 
yýktýrýlmýştýr. Murad Paşa hamamýndan 
ise hiçbir iz kalmamýştýr. Medresenin 
kitâbesi Türk-Ýslam Eserleri müzesine 
kaldýrýlmýştýr.

Camiin iç avlusunda yer alan 
şadýrvan ile çeşme, Genç Osman’ý 
bir grup yeniçeri ile birlikte ýrzýna 
geçerek boğduran Kara Davut Paşa 
tarafýndan yaptýrýlmýştýr. Genç Osman’ý 
boğdurmasý nedeniyle, Kara Davut 

Murad Paşa 
camii’nin 
Ekrem Hakký 
Ayverdi 
tarafýndan 
çizilmiş kesit 
planý.

Kaynak: Türk 
Sanatý Tarihi.

Murad Paşa 
Camii’nin 
Vatan Caddesi 
tarafýndaki iç 
avlu kapýsý.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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Paşa 1032 (1622) yýlýnda öldürülerek 
Murat Paşa camii avlusundaki mezarlýğa 
gömülmüştür.

“Hadikatü’l Cevami”de Murad Paşa 
Camii ve şadýrvaný ile ilgili aşağýdaki 
bilgiler yer almaktadýr:

“Murad Paşa Camii der kurb-i 
Aksaray

Bânîsi Fâtih vüzerâsýndandýr hav-
lýsýnda medresesi ve kurbünde çifte ham-
mâmý vardýr cami’in tâk-ý dergâhýnda 
târihi budur: 

Fetekablehâ kabûlen hasenâ
876 (1471/1472)

Murad Paşa 
Camii’nin 
A. Gabriel 
tarafýndan 
çizilmiş planý.
(Kaynak: Türk 
Sanatý Tarihi)
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Mumâ-ileyh Murâd Paşa taraf-ý 
devlet-i aliyye’den me’mûren Akkoyunlu 
Sultân Hasan-ý Te'vîl ile Diyâr-ý Bekir 
meydânýnda mukâtele ve muhârebe 
edîb esâ-i muhârebede sûretü’l-vâký’a 
879 (1572) târihinde şehîden intikâl-i 
dâr-ý beka eylemişdir câmi’-i mezbûrun 
şâdurvâný sâhib-i mühr Kara Dâvud 
Paşa’nýndýr ki kendi dahi anda medfûn-

dur ve çeşme dahi anýndýr ve sâhib-i 
mühür Mesih Alî Paşa’yý Evvel mihrabý 
önünde medfûndur ve yanýnda şeyhü’l-
islâm Pîrîzâde Osman Sâhib Efendi 
defn olunmuşdur fi 1182 (1770). ve 
şâdurvân mukabilinde Burusa'dan ma'zûl 
Altıparmak İbrâhîm Efendi medfûndur ve 
ol civarda vâki' olan mahallesi kurbünde 
Aksaray'ın dörtyol ağzında olan sebîl ve 
çeşme ve fevkindeki mektebi Mahmûd 
Hân-ı Evvel'in dördüncü hasekisi Verdinâz 
Kadın bina eylemişdir Mahallesi vardır 
zikr olunan Kara Dâvud Paşa Sultân 
Osman Hân şehâdetinde tâ'ife-i yeni-
çeriyân ile birlikde ikdam eylediğinden 
bu zulm-ü töhmetiyle katl olunub câmi'i 
Murâd Paşa'da defn kılındı fi 7 rebîü'l-
evvel sene 1032 (09.01.1623).”

Murad Paşa Camii, erken Osmanlý 
plân tipinde Bursa’da gelişmiş olan 
ters T Plân türünde bir yapýdýr.

Revaklý son cemaat yerini altý 
sütunun yükselttiği beş kubbe örtmek-
tedir. Sütunlarýn ikisi penbe ve dördü 
yeşildir. Çaplarý 0,55m ile 0,65m ar-
asýndadýr. Dýşdakilerin başlýklarý bakla-
valý ve ortadakilerin karnaslýdýr. Sütun 
başlýklarý üç muhtelif tiptedir. Sütun 
başlýklarýndan dördü istalaktitlidir. Son 
cemaat yerinin sağýnda tek şerefeli 
ve istalaktitli minaresi vardýr. Min-
arenin kapýsý son cemaat yerine açýlýr. 
Camiin son cemaat yerinde sahýna 
bakan sağlý, sollu altý pencere vardýr. 
Pencerelerin aralarýnda iki istalaktitli 
mihrap bulunmaktadýr.

Kapýnýn üstünde aralarýna kabar-
tma çiçekler serpilmiş iki satýrlýk Arapça 
bir kitabe vardýr. «Allah rýzasiçün ve 

Murad Paşa 
Camii’nin 
cümle kapýsý 
üzerindeki 
kitabe.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Camiin son 
cemaat yeri 
görülmektedir.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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Tanrýdan af talep edilerek kurulan cami 
bitince «Fetkabbeleha kabulen ahsena» 
tesadüfi bir tarih olmuştur» anlamýna 
gelen bu kitabeye göre, cami H. 876 
- M. 1471 yýlýnda yapýlmýştýr.

Basit bir şekilde olan tackapýsýnýn 
üstünde tahta işlerini andýran bir mer-
mer sayvan vardýr. Bursa kemerli olan 
kapý küfeki taşýndandýr ve söğeleri 
mermerdir.

Sahnýn sağ ve sol taraflarýnda 
üstleri kubbeli ikişer oda vardýr. Bu 
odalarýn bulunduğu hizadan ileriye 
doğru uzanan ve mihrabý içeren sah-
nýn dört köşe plânýndan kubbenin 
daire şeklindeki kaidesine geçmek için, 
Mahmud Paşa Camiinde olduğu gibi, 
üçkenlerden oluşan birer bingi yapýlarak 
on altý dilli bir çokgene (poligon) 
geçilmiş ve bunun üzerine bir kasnak 
yapýlarak üstüne kubbe yerleştirilmiştir. 
Bu kasnağýn dört tarafýna birer pencere 
açýlmýştýr. Merkez sahný oluşturan ve 
aralýklý olarak taş ve tuğla sýralarýyla 

örülmüş olan kuzey tarafýndaki sahnýn 
kubbesi de güney sahnýnýn kubbe-
sinden daha alçakdýr ve karnaslarla 
süslenmiş bingilere oturtulmuştur. 

Bu her iki kubbe de dýşlarýndan 
on iki dil l i  birer kasnak üstüne 
oturtulmuştur. Yanlardaki dört odanýn 
kubbeleri düz bingilidir.

Cephede iki kat pencere vardýr. 
Üstteki pencereler yuvarlak ve dýşarý 
açýlmaz. Alt pencereler dikdörtgendir 
ve dýşa açýlýr.

Kýble kapýsýnýn üstünü ve yanlarýný 
saran müezzin mahfeli ahşap sütunlar 
üzerine oturtulmuştur. Mahfelýn solu 
kafesle bölünerek hünkâr mahfeli olarak 
ayrýlmýştýr. Daha sonralarý Hünkar Mah-
feli için yaptýrýlan kafes kaldýrýlmýştýr. 
Mahfelin sağýnda duvara istalaktitli bir 
yer yapýlmýştýr. Camiin sağýnda ve 
solunda, ikinci kubbesini geçmemek 
üzere, ikişer sağýr kubbeli kanat vardýr. 
Buralara ayakkabýlýktan ve mahfelin 
altýndan açýlan ikişer kapý ile geçilir. 
Birinci kubbeden de camiin sağ ve 
sol avlularýna birer kapý açýlmaktadýr. 
Sağdaki kanadýn çeşitli yerlerinde on, 
soldakinin de oniki penceresi vardýr. 
Bu çeşit kanatlara Edirne camilerinde 
de raslanýr. Bu kantlar, misafirhane, 
tabhane olarak yapýlmýş ve sonradan 
da camiye eklenmiştir. Buralardan 
camiye kapý açýlýr. Bu kapýlarýn mermer 
çerçevelerindeki demir parmaklýk yerl-
erinden, önceleri buralarda kapý değil, 
pencere olduğu sanýlmaktadýr. Misafirler 
camiye geçmeye gerek görmeden bu 
pencereleri açarak imama uyar ve 
namazlarýný kýlarlarmýş. Sonradan demir 

Murad Paşa 
camii’nin iç 
avlusundaki 
şadýrvaný.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz

Solda 
Murat Paşa 
Camii’nin 
cümle kapýsý.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz
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parmaklýklar kaldýrýlarak pencereler kapý 
haline dörüştürülmüştür.

Minaresi kalýndýr ve şerefesinin altý 

karnaslýdýr. Minarenin petek kýsmý son-
radan yapýlmýştýr. Minarenin kürsüsünde 
bir güneş saati bulunmaktadýr. Ancak 

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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zaman içerisinde özen gösterilmediği 
için, çubuklarý kalmamýş ve çizgileri 
silinmiştir.

Camiin kýble tarafýndaki avlu ka-
pýsýnýn yanýnda ve duvarýn dýşarýsýnda 
Murad Paşa Camii Çeşmesi yer almak-
tadýr. Çeşme kesme taştan ve klasik 
üslupla inşâ edilmiştir. Piramid yapýsýn-

dadýr. Cephe silmelerle kuşatýlmýştýr. 
Bas ýk  s ivr i  kemerl i  n iş in iç inde 
süslemesiz bir ayna taşý bulunmaktadýr. 
Kemerin üstünde iki yaný oymalý bir 
kartuş içinde kitabesi vardýr.

Çeşmenin üzerindeki kitabede; 
“ve sekahüm Rabbi hum şaraben 

tahüra” yazmaktadýr
Cami 1945 de önemli bir ona-

rýmdan geçirilmiştir. Mihrabý ile min-
beri yenidir. Eski nakýşlarýndan eser 
kalmamýştýr.

Murad Paşa 
Camii'nin 
içinden çeşitli 
görünümler.

Fotograflar: 
H.Veysel 
Güleryüz.
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Murad Paşa 
Camii’nin iç 
avlusunda yer 
alan Çeşme 
ve türbe.

Fotograf: 
H.Veysel 
Güleryüz.

Altta; Murad Paşa Camii’nin iç avlu duvarýnýn dýşarýsýna 
yerleştirilmiş olan Murad Paşa Çeşmesi ve solda ise 
camiin minaresinin pabucunda yer alan güneş saati.

En altta solda; Ýçerisinde Şîrmend Çavuş ve kýzý 
Kamerşâh Hatun’un yeraldýğý türbe. Bu türbe daha 
önceleri Hastanesi yakýnlarýndayken, Murad Paşa 
Camii’nin iç avlusunun Millet Caddesine çýkýlan kapýsý 
yakýnýna nakledilmiş bulunmaktadýr.

Fotograflar: H.Veysel Güleryüz.


