MURAD BUHART
gündeme geldi. Midhat Paşa veliaht Abdülhamid Efendi'yle görüştü. Vükela Meclisi 30 Ağustos 1876'da yaptığı toplantı
da V. Murad'ın hal'ine ve Abdülhamid'in
cü!Osuna karar verdi. Ertesi sabah Kubbealtı'nda toplanan devlet adamlarının huzurunda hal' fetvası okundu. Fetvada Sultan Murad'ın daimi cinnet halinde olduğu ve görevini yapamadığı açıklanıyordu.
V. Murad hal'edilerek kardeşi Abdülhamid
tahta çıkarıldı (31 Ağustos 1876). Böylece
doksan üç gün süren V. Murad'ın saltanat dönemi sona erdi. Bu doksan üç günün sadece yedi gününde kendine malik
olduğundan söz edilmektedir.
Hal'edildikten sonra Çırağan Sarayı'nda
oturmasına izin verildi; tedavisi için her
türlü yola başvurulduysa da bir sonuç alı
namadı. Başta mason çevreleri olmak üzere taraftarları onun sağlığının iyi olduğu
ve haksız yere hal'edildiği propagandası
nı yayıyorlardı. Bunun üzerine ll. Abdülhamid, Murad'ı yerli ve yabancı doktorlardan oluşan bir heyete muayene ettirerek
hastalığının sürdüğüne ve tedavisinin imkansız olduğuna dair rapor aldı. Ancak üç
ay sonra eski padişah kaçınlmak istendi.
ikisi Türk, ikisi yabancı olan dört kişilik bir
komite, Murad'ı Avrupa'ya kaçırmak ve
hükümdarlığını kabul ettirmek için kadın
kılığında Çırağan Sarayı'na girmeye çalışır
ken yakalandı (Kasım 1876). Bundan sonra Cleanti Scalieri- Aziz Bey mason komitesi, onu kaçırıp tahta çıkarma planı yaptı. Murad'ı kaçırarak bir camide biat edip
yeniden padişah ilan etmeyi tasarlayan komite üyeleri içlerinden birinin ihbarı üzerine harekete geçmeden yakalandı ( 15 Nisan 1877). Üçüncü kaçırma girişimini ise
Ali Suavi başlattı. Çırağan Vak'ası olarak
bilinen hadise Ali Suavi'nin öldürülmesiyle sonuçlandı (20 Mayıs 1878).
Bu

kaçırma girişimleri

ll. Abdülhamid'i
etti. V. Murad bundan sonra daha sıkı koruma altına alındı. Yirmi sekiz yıl
boyunca tam bir mahpus hayatı yaşadı.
29 Ağustos 1904'te şeker hastalığından
öldü ve Yenicami Türbesi'nde annesinin
yanına defnedild.i. Yumuşak bir tabiata sahip olan, tahtta en az kalan Osmanlı padişahı olarak tarihe geçen V. Murad'ın resim ve mOsikiyle ilgilendiği ve bazı eserler ortaya koyduğu bilinmektedir. Ayrıca
mimarlığa da ilgi duyduğu belirtilir. Fazla
alafranga davranması ve mason teşkila
tma girmesi (23 Ekim 1872) özellikle karrahatsız

deşleri tarafından hoş karşılanmamıştır.

En büyük zaafının
müsrifliği olduğu

aşırı içki düşkünlüğü ve
kaydedilir.
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DavCıd

(ö. ı 132/1 720)

mfısikisi bestekarı,

hanende.
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MURAD BUHARI

CEVDET KüÇÜK

MURAD AGA, Şeştari
(ö. 1084/1673)
Türk

lerle dönemin önemli mOsikişinasları arayer almıştır. Doğduğu yörede almaya başladığı ilk mOsiki bilgilerini istanbul'da çeşitli hocalardan aldığı derslerle HerJeterek üstat seviyesine ulaştı . Behcetl'nin tarih manzumesinde şairliğinden de
söz edilen Murad Ağa'nın beste, nakış ve
şarkı formlarında 100'e yakın eser bestelediği Atrabü'l-dsQr'da kaydedilmiştir. Günümüze bunlardan sadece karçe, beste ve
semai formlarında hepsinin de sözleri Farsça olan beş bestesi ulaşmıştır. Bazı güfte
mecmualarında bu eserlerin bir kısmının
Abdülkadir-i Meragi adına kaydedildiği görülmektedir.
sında

Nahcıvan

lı bir Azerl'dir. Sultan IV. Murad'ın Revan
seferinden sonra istanbul'a getirdiği on

iki sanatkar arasında yer alan Murad Ağa
onu sazende olan bu sanatkar grubunun
iki hanendesinden biridir. Evliya Çelebi
onun çarta (çartar). Behcetl Hüseyin şeş
ta, EbOishakzade Esad Efendi şeştar çaldığından bahseder ve şeştar ustası olmasından dolayı mOsikişinaslar arasında Şeş

tarl Murad Ağa olarak tanınır. Şöhretinin
en parlak zamanı N. Murad ile ( 1623-1640)
IV. Mehmed ( 1648-168 7) devirleri arasıdır.
istanbul'a gelince Beşiktaş semtine yerleşti ve daha sonra burada vefat etti. Hezargradlı Hüseyin Behcetl vefatına, "itdi
aheng-i fena hayf bem-i saz-ı Murad" ınıs
raını tarih düşürmüştür (Ergun, ll, 785).
Murad Ağa, tabii ses güzelliğinin yanı sı
ra şeştarlliği ve özellikle bestelediği eser-
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Nakşibendi- Müceddidi şeyh i.

_j

1050 (1640) yılında Semerkant'ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 1055 (1645) olarak verilmekteyse de torun unun oğlu Muhammed HalJI el-Muradl'nin kaydettiği ilk tarih (Silkü'd-dürer, IV,
129) daha doğru olmalıdır. Semerkant naklbüleşrafı Seyyid Ali'nin oğludur. Üç yaşın
da geçirdiği felç yüzünden kötürüm olan
Murad Bu han tahsilini bölgedeki alimlerden ders alarak tamamladı. Yirmi üç yaşında iken ilim öğrenmek için Hindistan'a
gitti. Burada imam-ı Rabbant'nin oğlu ve
hafifesi Hace Muhammed Ma'sOm ile tanıştı ve ona intisap etti. ilmi konularda
kendini yetiştirip seyrü sü!Okünü tamamladıktan sonra hac vazifesi için yola çıktı
ve haccın ardından üç yıl Hicaz bölgesinde kaldı. Memleketine dönerken Bağdat'a
uğradı, oradan isfahan'a geçti. Bu seya-
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Eyüp'te
Murad Buh:iri
Tekkesl'nden
bir

hati sırasında tanıştığı alim ve şeyhlerle
dostluk kurdu. İsfahan'dan Bağdat'a döndü. Memleketine dönmekten vazgeçip
ikinci haccını ifa ettikten sonra Kahire'ye
gitti. 1080 (1669) yıllarında Şam'a geldi ve
burada evlendi (a.g.e., IV, 129).
Aldığı bir davet üzerine 1092'de (ı 68 ı)
İstanbul'a giden Murad Buhar!, ulema ve
devlet ricali tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Beş yıl kadar Eyüp'te Nişancıpaşa
sokağında kendisine tahsis edilen konakta oturdu . Anadolu Kazasker i Çankı rı lı
Mustafa Rasih Efendi'nin XVII. yüzyılın
son çeyreğinde medrese olarak yaptırdığı
binayı Rasih Efendi'nin oğlu Şeyhülislam
Damadzade Ahmed Efendi onun için tekke şeklinde düzenledi. Burada kısa bir süre kalan Murad Buhar!, tekkenin şeyhli
ğini halifesi Kilisli Ali Efendi'ye bırakarak
1097 (1686) yılında Şam'a döndü. Kendisi için inşa edilen Berraniyye Tekkesi'nde
uzun yıllar irşad faaliyetinde bulunduktan
sonra üçüncü defa Hicaz bölgesine gitti.
Bir yıl kadar orada kalıp tekrar Şam 'a dönünce tekkenin postnişinliğini oğlu Muhammed Bahaeddin'e bırakarak 1120'de
(ı 708) İstanbul'a gitti. Bu gidişinde Eyüp
Nişanca'daki tekkeye gitmeyip Sultan Selim Camii civarındaki bir evde ikamet etti. Onun halk ve bazı saray mensupları üzerindeki nüfuzundan rahatsız olan Sadrazam Çariulu Ali Paşa. Kaptanıderya İbra
him Paşa'ya şeyhin hacca gitmek istediğini ve bunun için hazırlık yapmasını emretti. Bir gemiye bindirilip uğurlanan Şeyh
Alanya'da sahile çıkarıldığında sürgün edildiğini anladı. Daha sonra Konya ve Kütahya üzerinden Bursa'ya gitti. Halifesi Hüseyin Ladikl tarafından yazılıp Şeyhülislam
Mehmed Mekkl Efendi tarafından derlenen Menôkıb'ından 1126'da (ı 7 ı 4) Bursa'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda onun istanbul'da beş yıl kadar kaldığı söylenebilir. 1130'da (I 7ı8) Bursa'dan
tekrar istanbul'a giden Murad Buharl. bir
süre Eyüp'te Hüseyin Efendizade bahçe-
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görünüş

sinde ve Relsületibba Nuh Efendi'nin yalısında ikamet etti, ardından Eyüp Nişan
ca'sındaki tekkeye yerleşti (bk. ŞEYH MUHAD TEKKESİ ). 12 Reblülahir 1132 (22 Şu
bat 1720) tarihinde burada vefat etti. Eyüp
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardın
dan tekkesinin dershanesine defnedildi.
Bazı çağdaş araştırmalarda ölüm tarihinin
1141 (1729) (Gündüz, s. 61; Algar, Naqshbandis, s. 27, ı 37) ve 1192 (1778) (Ocak, s.
64) olarak verilmesi doğru değildir.
Abdülbaki Gölpınarlı La'llzade Abdülbaki Efendi'nin bir ifadesine dayanarak
onun Hamzavl kutbu Şeyhülislam Paş
makçızade Seyyid Ali Efendi'ye intisap
ettiğini söyler. Şeyh! ise şeyhülislamın
Murad Buharl'nin müridi olduğunu kaydeder. Hamzavller'in önemli isimlerinden La'llzade Abdülbaki Efendi'nin kendisine intisabı onun Hamzaviler tarafından
da benimsendiğini ortaya koymaktadır.
Harlrlzade, Murad Buharl'ye nisbetle Muradiyye olarak anılan Nakşibendiyye'nin
bir kolu bulunduğunu kaydetmekteyse
de böyle bir tarikat fiilen oluşmamıştır.
Nakşibendiyye- Müceddidiyye'yi Anadolu'ya getiren ilk süfi diye bilinen Murad Buhar! halkın yanı sıra şeyhülislam, vezir ve
paşalardan şeyhler ve medrese alimlerine
kadar toplumun hemen her kesiminden
insanlar üzerinde etkili olmuştur. Şeyhü 
lislam Seyyid Feyzullah Efendi, La'llzade
Abdülbaki, Şeyh Mehmed Emin Tokadl,
Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Ebü Said
ei-Hadiml ona intisap eden önemli şahsi 
yetler arasında zikredilebilir. Bazı kaynaklarda oğlu Muhammed Bahaeddin Muradl'ye dair bilgiler onun hakkındaki bilgilerle karıştırılmıştır. Muractl nisbesiyle anılan
aile mensupları arasından birçok alim ve
süfi yetişmiş. bunlardan bazıları Şam'da
Hanefi müftüsü olarak görev yapmıştır
(Ef21İng.]. VII, 602).

Eserleri. 1. Cami<u müfredati'l-~ur'an
Ktp., nr. ıo2) . Arapça, Farsça

(Ragıb Paşa

ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin
hayatından bahseden bir kısım kaynakta belirtildiği gibi tefsir değil bir uiQmü'IKur'an çalışmasıdır. Orüinal bir tertibi olan
eserin ilk kısmında, mushaf sırasına göre
süreleri de belirtilmek suretiyle önce bü- ·
tün ayetlerin son kelimeleri, ardından ayetlerin ilk kelimeleri verilmiş , sonraki bölümlerde ise eliften başlayarak sırasıyla Arap
alfabesinin yirmi dokuz harfinin kelime
başında kullanımını esas alan alfabetik bir
sistemle tasnif edilmiştir. Mesela elif harfinde "Kitabü'I-Eiif mine't-tertlb" başlığıy
la elifle başlayan kelimeler belirlenmiş ve
bunların içinde yer aldıkları ayetler süre
sırasına göre verilmiştir. Daha sonra söz
konusu sıralamaya göre tesbit edilen bu
kelimeler "Kitabü'I-Eiif mine'I-Arabl" baş
lığı altında Arapça olarak açıklanmıştır.
Ardından "Kitabü'I-Eiif mine'I-Farisl" baş
lığıyla aynı kelimeler Farsça ve "Kitabü'IEiif mine't-Türki" başlığıyla Türkçe izah
edilmiştir. Kelimelerin açıklanmasında genellikle Ragıb ei-İsfahanl'nin ifadelerine
yer verilmekle beraber İsmail b. Hammad
ei-Cevherl ve Ali b. Hamza el-Kisa! gibi
Arap dilcilerinin görüşlerine de atıfta bulunulmuştur. Eser, üç dilde yazılması ve
kendine has tertibiyle türünde ilk sayılabi
lecek bir çalışmadır. z. Silsiletü'z-zeheb.
Nakşibendiyye silsilesini ve müellifin tarikatın actabı hakkındaki görüşlerini ihtiva
eden Arapça bir risaledir. La'llzacte Abdülbaki tarafından Türkçe (Süleymaniye Ktp.,
Hacı Mahmud Efendi, nr. 2456), müellifin
oğlu Muhammed Bahaeddin'in müridi Ahmed Trabzon! tarafından TuJ:ıfetü'l- aJ:ı

bôb
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diyye adıyla Arapça (Çorum Hasan Paşa
Ktp., nr. 78 ı) olarak şerhedilmiştir. Risaıenin, Mehmed Rüstem Raşid'in yaptığı
Dürrü'l-müntehab min bahri'l-edeb ii
tercemeti Silsileti'z-zeheb adlı Türkçe
bir tercümesi daha vardır (İstanbul I274) .
Bu tercümenin kenarında açıklanmaya
gerek duyulan meseleler hakkında mütercim tarafından eklenmiş notlar ve sonunda da bir zeyil bulunmaktadır. 3. MektCı
bôt. Murad Buharl'nin müridlerine, halifelerine, çocuklarına, bazı devlet erkanı
na ve diğer kişilere yazdığı mektuplardan
derlenmiştir (Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin Efendi, nr. 2456). 4. Risale-i Nakşibendiyye. Müridierinden Karababazade İbrahim'in şeyhin sohbetlerinde tuttuğu notları ihtiva eder (Beyazıt Devlet Ktp .,
Veliyyüddin Efendi, nr. 2886). 5. Mesmu at. Sohbetlerinin müridieri tarafından derlenmesiyle oluşan bir eserdir (Beyazıt Devlet Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr. I 780).
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Bazı kaynaklarda Murad Efendi Tekkesi diye anılan binada pazar günleri mukabele yapıldığı, Dahiliye Nezareti'nin 1301
(1884) tarihli istatistik cetveline göre burada altı erkekle iki kadının barındığı tesbit edilmektedir. Nakşibendlliğe bağlı olan
Murad Molla Tekkesi'nin postnişliğini "Beyzade" lakabıyla tanınan Ahıskalı Şeyh Ebü'lişrak el-Hac Seyyid Mustafa Efendi (ö. ı 199/
1785). Mustafa Efendi'nin halifesi Ahıska
lı Şeyh el-Hac Seyyid Abdülhalim Efendi
(ö. 18 ı 5). aynı semtte bulunan Mesnevihane Tekkesi'nin banisi, Sultan Ahmed Camii vaizi, dönemin ünlü mesnevihanların
dan, Abdülhalim Efendi'nin oğlu Şeyh elHac Hafız Seyyid Mehmed Murad Efendi
(ö . 1848). Mehmed Murad Efendi'nin oğ
lu Şeyh Mehmed Arif Efendi (ö . ı889) ve
Şeyh Ali Talib Efendi (ö. ı91 3 ) yapmıştır.

Tekkenin arsası batıda Muratmolla caddesi, diğer yönlerde komşu parsellerle çevrilidir. Caddeye açılan cümle kapısı kesme
küfeki taşı ile örülmüş, basık kemerinin
üzerine yan yana iki kitabe yerleştirilmiş
tir. Sülüs hatlı üç satırlık kıtabenin ilk iki
satırında bir ayet. son satırında baninin adı
ve vefat tarihi (ı ı 92/ı 778) yazılıdır. Ta'lik
hatlı ve manzum olan sağdaki kitabe
1308'de (ı 890) tekkenin ll. Abdülhamid
tarafından yenilendiğini göstermektedir.
Arsanın kuzeybatı kesimi kütüphane ile
bunun meşrutasına, güneydoğu kesimi
tekke binalarma tahsis edilmiştir. 1929 tarihli Pervititch paftasında henüz ayakta
olan tevhidhanenin güneydoğu köşesinde
arsanın sınırına teğet konumunda yaklaşık 1O x 8,50 m. boyutlarında iki katlı ahşap bir yapı olduğu görülür. Günümüzde
mevcut olan tekke meşrutası da sırtını arsanın doğu yönündeki çevre duvarına dayamış. 10 x 10 m. boyutlarında , iki katlı

ahşap bir meskendir. Alelade bir eski İs
tanbul evinin özelliklerini taşıyan yapının
üst katı avlu (batı) yönüne doğru bir çıkma
ile genişletilmiştir.

Kütüphanenin ana binası cümle kapısın
dan tekke meşrutasına doğru ilerleyen yolun solunda yer alır. Yapı Bizans dönemine ait tonozlu bir alt yapının üzerine oturtulmuş, kitaplara zarar veren zemin rutubetini önlemek amacıyla alt katın duvarlarında karşılıklı küçük pencereler açı
larak havalandırma sağlanmıştır. Yaklaşık
13 x 13 m. boyutlarında bir alanı kaplayan yapının duvarları tuğla ve moloz taş
sıralarıyla düzensiz bir şekilde örülmüş,
köşeler kesme küfeki taşından pilastırlar
la takviye edilmiştir. Güney cephesinin ekseninde yer alan basık kemerli giriş yanlardan mermer pilastırlarla kuşatılmış ve
iki adet ince mermer sütuna oturan, kurşun kaplı ahşap bir sundurma altına alın
mıştır. Kapının üzerinde metni şair Fıtnat
Hanım'a ait, ta'lik hatlı manzum kitabe
kütüphanenin inşa tarihini ( 11 89/1775) vermektedir.
Kütüphane binasının ilginç yönü, Türkislam mimarisinin en erken örneklerini
oluşturan Karahanit camilerinden başla
yarak daha sonra Anadolu'da XV. yüzyılın
ortalarından itibaren Osmanlı cami tasarımında geliştirilen, merkezi kubbeli ve
dört yarım kubbeli şemayı yansıtmasıdır.
Kare planlı mekanın ortasında dört adet
sütuna oturan kemerierin üzerinde pandantifli bir kubbe yükselmekte, dikdörtgen planlı birer aynalı tonoz bunu dört
yönden kuşatmakta, köşelerde kalan kare planlı alanların üzerinde de birer ufak
kubbe yer almaktadır. Beden duvarları saçak hizasından yukarıya doğru devam ederek kurşunla kaplanmış ve alemlerle taçlandırılmış olan bu örtü öğelerini gizlemektedir. Cephelerdeki pencereler iki sı-

yüzyılın

inşa

ikinci yarısında
edilen külliye.

lar İdaresi'nin kiracılarına mesken olmuş
tur.

_j

istanbul Fatih'te Çarşamba semtinde
bir kütüphane ile tekkeden oluşan külliye,
"Molla" lakaplı Rumeli Kazaskeri Damadzade Mehmed Murad Efendi tarafından
kurulmuş olup tekke 1183'te (ı 769) , kütüphane 1189'da (ı 775) yaptırılmıştır. Kütüphanenin günümüze kadar özgün tasarımını ve kullanımını koruyabilmesine karşılık tekke ll. Abdülhamid tarafından 1308'de (ı 890) yenilenmiş, 1930'larda tekkenin
tevhidhane binası yanarak ortadan kalkmış. meşrutası bir müddet Biçki ihtisas
Mektebi olarak kullanıldıktan sonra Vakıf-

Murad
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