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KUYUCU MURAD PAŞA . . . . 
KULLIYESI 

XVI. yüzyılın ikinci yansında başlayıp XVII. 
yüzyıl içinde sayıları artarak devam eden medrese ağır
lıklı küçük külliyelerden biri olan Kuyucu Murad Paşa 
Külliyesi Eminönü İlçesi'nde VezneeBer Caddesi üze
rinde, Fen Fakiiltes.i önünde yer almakta olup medrese, 
türbe, sebil, sıbyan mektebi ve dükkaniardan oluşmak
tadır. 

Külliye Sultan I. Ahmed devrinde .sadrazam ola
rak görev yapmış bulunan ve "Kuyucu" lakabı ile taru
nan Murad Paşa tarafından yaptırılmıştır. ı606 yılında 

. sadrazam olan Mu ra d Paşa 'nın 1611 yılında Diyarqakır' da 
vefat ederek İstanbul'a getirildiği ve daha önceden yap
tırdığı medresesi yanındaki türbesine gömüldüğü ı bilin
mektedir. Türbenin kapısı üzerinde bulunan ayet kitabe
sinden2 başka yapıda tarih belirtecek bir kitabe de mev
cut değildir. B anisinin ı 6 ı ı yılında ölümü üzerine ken
di yaptırdığı türbesine gömülmüş olmasından dolayı kül
liye de bu tarihten önce tamamlanmış olmalıdır. Nitekim 
bir yazma kaynaktan H. Muharrem 1019 (M. Mart/Nisan 
1610) tarihinde medrese inşaasının bitirildiği anlaşıl
maktadu-3. Konu üzerinde çalışan bazı araştırmacılar ya
pıyı devrin baş mimarı Mehmed Ağa 'ya mal etmişler
dir4. 1782 yılındaki büyük yangında türbenin zarar gör
düğü bilinmektedu-5. 1869 yılında ya2ılan bir tesbitte 
medresenin faal olduğu anlaşılmaktadır0. R. ı O Temın~ 
1327 (M. 23 Temınuz 191 ı) tarihindeki Uzunçarşı Yan
gını'nda7 kısmen harap olan külliyede, R. 21 Kanun-ı 
evvel 1334 (M. 3 Ocak 19ı9) tarihinde yapılan-bir tesbit
te medresenin yangınzedeler tarafından işgal edildiği gö
rülmektedir8. Harap durumda olan külliye9 son yıllaİda 

Plan ı: Vaziyet Planı (Pervititch'den) 

Ahmet Vefa ÇOBANOGLU 

restore edilmiştir. Bir süre Edebiyat Fakultesi'ne bağlı 
Tarih Araştırmaları Enstitüsü olarak kullanılmış olan 
medresede halen İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü faaliyetine devam etmektedir. Külliyeye ait sıb
yan mektebi ile bazı dükkanlar bugün Piri Mehmed Paşa 
Vakfı'na geçmiş bulunmaktadırW. 

_ Külliye, Vezneciler Caddesi üzerinde üçgen biçi
minde bir arsa üzerinde kuzeybatı güneydoğu istikame
tinde yeileştirilmiştir. Vaktiyle Nadir Bey Sokağı ile 
Vezneeller Caddesi 'nin kesiştiği köşede yer alan küllile
nin karşısında da Camcı Ali Mescidi bulunuyordu 1 . 
Külliyenin çevresi güneybatısına yapılan Fen Fakültesi 
ve son yıllarda uygulanan imar programı doğrultusunda 
değişikliğe uğrarıuştır. 

Vezneeller Caddesi -üzerinde bulunan cephede 
medrese .kapısının iki yarıında dükkanlar yerleştirilmiş
tir. Kuzeybatıda iki dükkanın üzerinde fevkani olarak 
sıbyan mektebi bulunmaktadır. Güneydoğuda ise türbe 
ve bitişiğinde sebil yer almaktaaır. Dükkaniarın arka ta
rafında bir kolu kısa olan "U" şeklinde revaklı avlu arka
sında "L" şeklinde sıralanmış medrese odalan vardır. 
Güneydoğudaki revak arkasında ise türbeye bitişik ola
rak medresenin d~rshanesi mevcuttui. 

Kuyucu Murad Paşa Külliyesi'nde yapı malze
mesi kesme köfeki taşı ve tuğla olup yer yer de m~rmer 
kullanılmıştır. Üst örtülerde tuğlanın kullanıldİğı yapının 
cephesinde yer alan dükkaniarın kemerleri de tuğladan 
olup_ kemer aralarında taş ve tuğlanın alternatif kullanıl-

o 1 
Resim ı: Külliyenin eski bir fotoğrafı (Müller-Wiener:den) 

# • • 1 • 
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Plan 2: Külliyenin plaıu (Sözen'den ve Nayır'dan) 

ması ile oluşan almaşık örgülü duvar görülmektedir. 
Medresenin revak sütun ve başlıklarında, dershane-mes
cit önündeki revak cephesinde, kapı, pencere, dolap nişi 
sövelerinde ve mihrapta, türbenin önündeki revakta, ka
pı ve alt sıra pencere sövelerinde, sıbyan mektebinde 
pencere ve dolap nişlerindeki sövelerde, sebilde mermer 
malzeme kullan!lıruştır. 

MEDRESE 

Vezneciler Caddesi üzerinde yer alan cephedeki 
dükkan dizisi arasında basık kemerli kapı açıklığı ile 
medreseye geçiş sağlanmaktadır. içte, dükkaniarın de
rinliğinden dolayı geniş sivri kemerli bir açıklık ile avlu
ya bağlantı sağlanmıştır. Yamuk dikdörtgen planlı avlu
da dükkaniarın arkasına gelen duvarda revak yoktur: Di
ğer üç yönde baklavalı başlıklara sahip mermer sütunla
ra oturan sivri kemerli revaklar aviuyu çevrelemeh.'tedir. 
Revaklann arkasında güneydoğu yönü hariç diğer iki 
yönde "L" şeklinde sıralanan medrese odaları bulunmak
tadır. 

Güneydoğu yönünde dershane-mescit odası yer 
almaktadır. Önünde bulunan revak birimleri diğerlerin
den farklı olarak dikdörtgen şeklinde olup üzerieri ayna
lı tonoz ile örtülmüştür. Burada rev ak cephesi de farklı· 
ele alınmış olup meımer ile kaplanrruştır. 

Dershane-mescit kare planlı olup üzeri pandantif
Ierle geçişi sağlanan kubbe ile örtülinüştür. Mermerden 
basık kemerli kapı ve iki yanında dikdörtgen açıklıklı 
mermer söveli birer pencere ile revağa açı!an mekan, gi-

rişin karşısında solda altlı üstlü birer pencere ile de biti
şiğindeki türbeye açılmaktadır. Aynca girişin üzerinde 
üç, yan duvarların üstünde ise ikişer pencere ile dışa açıl
ma söz konusudur. Alt sıra pencereler dikdörtgen açık
lıklı ve mermer sö veli, üst sıra pencereler ise içten yuvar
lak kemerli, dıştan sivri kemerli olarak düzenlenmiştir. 
Kapının karşısında sağa kaydınlmış olan mihrap bulun
maktadır. Sivri kemerli ve yarım yuvarlak niş şeklinde 
düzenlenen milırabın etrafı mermer kaplamalıdır. İki yan 
duvarda altta dikdörtgen açıklıklı ve mermer söveli iki
şer dolap nişi mevcuttur. Yenilen·miş olan kapı ve dolap · 
kanatları dikdörtgenlerin farklı yerleştirilmesi ile oluşan 
geometrik koinpozisyonlara sahip olup üzerleriılde me
tal aksam bulunmaktadır. Yapıda kubbe ortasında ve 
kubbe eteğinde yer alan kalem işleri son olarak 1995 yı
lında yenilenrniştir. Yeşil ve kırmızı renklerin kullanıl
dığı kalem işlerinden kubbe ortasındaki desen az ~örülen 
zikzaklı bir madalyon kompozisyonuna sahiptirL. 

Resim 2: Külliyenin genel görünüşü 
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Resim 3: Külüyede dershane-türbe-sebilin görünüşü 

Medrese odalan ondört tane olup üzerieri pan
dantiflerle geçişi sağlanan kubbelerle örtülüdür. Revak
lardan dershane-mescit önündeki üç birimden başka 
uzun koldaki bir birim de aynalı .tonoz örtüye sahiptir. 
Diğer onbir birim pandantiflerle geçişi sağlanan kubbe
lerle örtülmüştür. Güneydoğu uçta iki oda ile iki kolun 
kesiştiği köşe odası dikdörtgen açıklıklı birer kapı_ ile, di
ğer odalar ise dikdörtgen açıklıklı birer pencere ve kapı 
ile revağa açılmaktadır. Kapı ve pencere söveleri köfeki · 
taşındandır. Güneydoğu uçtaki iki oda, yandaki dersha
ne-mescitten dolayı oluşan beşik tonozlu dar bir korido
ra açılmaktadır. Uzun koldaki odalar üstte sivri kemerli 
birer pencere ile dışa açılmaktadır. Güneydoğu uçtaki 
oda giriş karşısında altta içten köfeki taşı söveli, dıştan 
ise sivri kemerli mermer alınlıklı ve söveli olarak dik
dörtgen açıklıklı bir penceye sahiptir. Girişin sağında ise 
bir ocak nişi bulunmaktadır. İki kolun kesiştiği köşe oda
sında da alta dikdörtgen, üstte sivri kemerli açıklığa sa
hip birer pencere mevcuttur. Uzun kolda yer alan odala
rın girişleri karşısında pencere altında bir niş vardır. Gi
rişlerin sağında vaktiyle mevcut olan ocak Ilişleri bugün 
kapatılmış olup hacalan yenilenmiş olarak hala durmak
tadır. Kısa koldaki odalarda ise dışa açılan pencereler ol
mayıp giriş ,karşısında ocak Ilişleri vardır. Tüm odaların 
hacalan tüğladan altıgen gövdeli ve her yüzde birer du
man açıklığına sahip olup kitvuk benzeri taş külahla ör
tülüdür. Kısa kolda ortadaki odanın önünde bir niş 
açılmış olup altında bir kuyu vardır . . Kuyunun konumu 
nedeni ile b\1 odanın revağa açılan penceresi daha dar 
tutulmuştur. Bu kolda en uçtaki birim hela olarak düzen
lenmiş olup üzeri yüksekçe ele alınan aynalı tonazla ör
tülülmüştür. Tonazda açılan fil gözü pencerelerle de me
karun havalandırılroası ve aydınlatılması sağlanmıştır. 

Medrese odalarından uzun kolda revakların ke
siştiği köşelerde, kısa kolda ise köşe odası ile bitişiğinde
k:i oda arasındaki duvarlar vaktiyle ~dırılmış böylece 
sivri kemerli açı.klıldar ile birbirine bağlanan ikişer bi- · 
rimli üç oda elde edilmiştir. Medrese avlusunun üzeri 
bugün alçı tavan ve sundurma ile kapatılmış olup zemlııi 
de betonlanmıştır. Avlu ortasında olması gereken şadır
van hakkında bilgimiz yoktur. 

TÜRBE 

Vezneciler Caddesi üzerinde medresenin güney
doğusunda yer alan tür be .dershane-mescite bitişik olarak 
ele alınnuştır. Kesme Köfeki taşından inşa edilmiş olan 
ya~ı dıştan 8.50 x 8.50 m. (içten 6.40 x 6.40 m.) ölçüsün
de 3 kare planlı olup üzeri ahşap tavanlı· kurşun kaplı . 
dört meyilli bir çatı ile örtülüdür. Güneydoğu cephesin
de sağa kaydırılmış olan giriş bölümü cephede mukar
naslı başlıklara sahip dört mermer sütuna oturan üç sivri 
kemerli sakıf şeklinde düzenlenmiştir. İki yanı dar, orta
sı geniş sivri kemerli olarak ele alınan bu sakıf türbe du
vanndaki mukarnaslı konsaliara yine sivri kemerlerle 
bağlanmıştır. Cephe ortasındaki büyük kemerin ve cad
cleye bakan yan yüzeydeki kemerin köşe dolgularında ve 
kemer kilit taşlarında birer rozet vardır. Sakıf yandaki se
bil.ile birlikte üstte baklavalı bir friz ile çevrelenrniş olup 
kurşun kaplı ahşap çatı ile örtülmüştürl4. 

Türbeye geçişi sağlayan basık kemerli kapı üze
rinde tek satır halinde sülüs hat ile yazılı ayet kitabesi 
vardır. Kitabe şöyledir: 

"Se/amün 'aleyküm tıbtümfedhuluhô lıôlidfn"l5 

Resim 4: Medresede uzun koldaki revale 
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Resim 5: Medrese avlusu 

Çift sıra pencere.düzenine sahip olan yapıda alt · 
· sıra pencereler dıştan sivri boşaltma kemerleri altında 
mermer alınlıklı, içten ve dıştan mermer söveli olup dik
dörtgen açıklıklıdır. Üst sıra pencereler ise dıştan sivri, 
içten yuvarlak kemerli olarak düzenleruİıiştir. Kapının 
bulunduğu cepheöe bir.alt pencere bitişikteki sebile, iki 
üst pencere ise dışa açılmıiktadır. Girişin karşısındaki 
duvarda altlı üstlü birer pencere bitişiğindeki dershane
mescit mekanına, bir üst pencere de dışa açİlmaktadır. 
İki yan cephede ise altlı üstlü iki.şer pencere ile dışa açıl
ma söz konusudur. Girişin solunda ve karşısında dikdört
gen açıklıklı birer dolap nişi mevcuttur. 

Türbede üç kişlıun yattığı b~ektedirl6. Bun
lar: Sadrazam Kuyucu Muiad Paşa (161 1),. Abaza Meh
med Paşa (1638/39) ve Cağaloğlu Sinan PaşaZade Meh
med Paşa (1642)'dır. Bugün türbede üç ahşap sanduka, 
kınlmış hal~e bir taş lahit ve bir kaç tane de kırık ki tabe
Ii mezar taşı bulunmaktadır. Yapı, caddeye bakan cephe
deki pencerelerinllı camları kıok ve çerçeveleri düşmüş 
halde olup bakımsızdır. · 

S EB İL 

Külliyenin güneydoğusunda türbeye bitişik ola
rak yerleştirilen sebil dışa taşkin beş cepheli olarak. dü-

Resim 6: Dershane kubbesi 

;Re~im 7: Türbe kapısı ve sebil 

zenlenmiştir. Mermer kaplamalı olan sebil vaktiyle ya
nından geçen ve bugün mevcut olmayan Nadir Bey So
kağı ile Vezneciler Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan 
bir köşebaşı sebili duru~unda idi 17. 

Bugün mevcut olmayan sokak yönünde basık ke
merli kapı ile sebile geçilmektedir. Sebilin türbe ile bir
leştiği duvarda, iki köşede yer alan sivri kemerli tromp
larla üstte sekizgen oluşti.ırulmuş ve yapı içten ahşap bir 

Resim 8: Sebil 
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kubbe ile örtülmüştür. Altı tane mukamas başlıklı mer
mer sütuna oturan sivri keİnerli cepheler başlıklar biza
sında basık kemerli mermer levhalarla ikiye bölünmüş
tür. Altta C kıvnmlannın alternatif dizilmesi ile oluşan 
ve baklavali şekilde düzenlenen, üstte ise yıldızlı ge
ometrik kompozisyonlu metal şebekeler vardır18. Beş 
cepbeli olan sebilde iki yan cephe diğerlerine göre daha 
dardır. Dar olan yari cephelerde dörder, geniş olan diğer 
cephelerde ise yedişer su verme açıklığı bulunmaktadır. 
Ortadaki üç geniş cephede kemer köşe dolgularına iri ro
zetler işlenmiştir. En üstte baklavali bir friz sebil cephe
lerini ve türbenin sakıfını dolanniaktadır. Üstte kurşun 
karlı ahşap sundurma yine sakıf ile birlikte_ ele alnmış
tır 9. Sebil içinde türbeye açılan dikdörtgen açıklıklı 
mermer söveli bir pencere vardır. Kapının karşısındaki 
köşede mermer su baznesi ile kuyu bulunmaktadır. Sebi
lin suyu Süleymaniye Su Yolu 'ndan sa~lanmakta olup 
günlük 1 masura olduğu anlaşılmaktadJ.iLO. Yapı bugün 
bakunsız bir baldedir. 

SffiY AN MEKTEBİ 

Vezneciler Caddesi' n deki iki dükkanın üzerinde 
fevkani olarak düzenlenmiş olan sıbyan mektebi, külli
yenin kuzeybatısındaki köşede yer almakta olup medre
ye bitişik ele alınmıştır. 

Kesme köfeki taşından inşa edilmiş olan yapı ka
re planlı olup pandantiflerle geçişi sağlanan dıştan sekiz
gen kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Cadde üzerinde dük
kanlar arasında bulunan yuvarlak boşaltma kemeri altın
da dikdörtgen açık.lıklı bir kapı ile önce tonozlu korido
ra, sonrada dükkanların arkasındaki beşik tonozlu meka-

• r 
na ulaşılmaktadır. Iki mazgal deliği ile aydınlatılari bu 
mekandan ahşap bir merdiven ile üst kata çıkılır. 

Kar~ plmılı olan mektep odası karşılıklı iki duvar
da açılan çift sıra pencerelere sahiptir. Alt sıra pencere
ler dikdörtgen açık.lıklı, üst sıra pencereler ise sivri ke
merli olarai< düzenlenmiştir. Caddeye bakan Iaizaydoğu 
cephesinde altlı üstlü üçer pencere vardır. Buı:-ada alt 
pencereler içten ve dıştan mermer sövelidir. Güneybatı
daki cephede ise altlı üstlü ikişer pencere bulunmaktadır. 
Burada da alt pencereler içten mermer söveli olarak; dü
zenlenmiştir. Sıbyan mekteb~ medrese ile birleştiği 
yerde yandaki dükkanların üst örtüsü bizasında büyük 
yuvarlak kemerli derin bir niş vardır. Yapının kuzeybatı 
cephesinde pencere yoktur. Duvar ortasında bir ocak ni
şi ile iki yanında birer dikdörtgen dolap nişi bulunmakta
dır. Dolap nişleri mermer şövelidir. Ocak hacası dışta 
köfeki taşından olup kare gövdelidir. Köşeleri pahlanmış 
ve dört yönde birer duman a:çıklığına saıup hacanın üie
ri pramidal Jcülahla örtülüdür. 

.Resim 9: Sıbyan mektebi batı cephesi 

Mektep içinde son yıllarda yapılmış olan ve orji
nalliği olmayan yoğun kalem işleri vardır. Yapı bugün 
altındaki bir dükkanla beraber büfe ve kafeterya olarak 
kullanılmaktadır. 

DÜKKANLAR 

Külliyenin Vezneciler Caddesi'ne bakan cephe
sinde onUç adet dükkan bulunmak;tadır. Dışanya tuğla
dan yuvarlak kemerlerle açılan dükkanlar beş ik tonoz ile 
örtülüdür. Cephe, kemer aralarında taş ve tuğlanın alter
natif olarak kullanılması ile oluşan almaşık duvar örgü
süne sahiptir. Son yıllarda restore edilmiş olan dükkanlar 
Vakıflar tarafından kiraya verilmiştir. 

* 

Kuyucıı M ura d Paşa K ülliyesi (1610) XVTI. yüzyıl 
içinde ele alınan medrese ağırlıklı küçük külliyelerden 
biridir. Şehrin topografyasında Vezneciler-Fatih güzer
gahındaki ana arter üzerinde yer alan ve bu yüzyılda ay
nı ·güzergahta yapılan beş külliyeden de ilkidir. Çevresi 
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bugün değişmiş olmakla beraber vaktiyle bir köşebaşın
da yer aldığı kolayca anlaşılan bu külliye köşeye uygun · 
üçgen bir arsa üzerine yerleştirilmiştir. Banisi Sadrazam 
Kuyucu Murad Paşa olup külliyedeki kendi türbesinde 
gömülüdür. Mimar Mehmed Ağa 'nın baş mirnarlığı dev
rinde yapılan külliyenin bu mimarın eseri olduğu kesin 
değildir. Cafer Çelebi eserinde Mehmed Ağanın kişiliği
ni anlatırken Murad Paşa (Kuyucu)'dan da uzunca bah
setınektedir. Buradan öğrendiğimize göre Mimar Meh
med Ağa'nın Murad Paşa İstanbul'da iken sık sık ona gi
dip sohbet ettiği ve onda bulduğu güzel ahlakı da kimse
de bulamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Cafer Çelebi Mu
rad Paşa 'yı uzunca över ve sonunda da " ... Dünyası 
ma' m ur olduğu gibi ahıreti de öylece ma' m ur olup yattı
ğı yiice mezan nurla do/sım ... ) diyerek eserinden bahset-
mez21. · 

Medrese ağırlıklı küçük külliyeler grubu içinde 
yer alan bu külliyeqe yapılar medreseye bitişik olarak tek 
kütle halinde düzenlenmiştir. Bu grup içerisinde ele alı
nan külliyelerden düzeni itibariyle kendinden sorıraki 
uygulamalar olarak Ekmekçizade Ahmed Paşa22, ve 
Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi Külliyeleri'ne23 benzemek
tedir. 

Yamuk dikdörtgen biçirnli avlu etrafında giriş yö
nü hariç üç yönde "U" biÇiminde revaklar ve bunlann ar
kasında "L" biç~inde dizilen odalar S!falanmıştır. Ana
dolu' da Akkoyunlu eseri olan Pul ur Ferahşad Bey Külli
yesi (1517)'nde medrese odalannın revaksız olarak "L" 
biçiminde dizilmesi sözkonusudur24. Tekirdağ'da Rtls
tern Paşa Külliyesi'nin medresesi25 ile Edirne'de Seli
miye Külliyesi'ndeki medreselerde de benzer bir uygula
ma görülmektedir26. XVI. yüzyıl içerisinde İstanbul'da 
Ni~anc!. .Mehmed Bey Medresesi (XVI. yüzyıl ortala
rı) 7J Usküdar'da Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi'ndeki 
medresede28 ve Eyüp' te Zal Mahmud Paşa Külliye
si'ndeki aşağı medresede29 karşı.ıruza çıkan bu uygula
mayı XVTI. yüzyıl içerisinde Köprillü Mehmed Paşa30, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa31 ve Feyzullah Efendi 
Medreseleri'nden de görmekteyiz. XVIII. yüzyılın ba
şında ise Çorlu! u Ali Paşa Külliyesi 'ndeki medrese33 ile 
Eyüp'te Hacı Beşir Ağa Medresesi (1734)'nde34 ayru 
uygulama kullanılmıştır. Ayrıca Galata'da Valide Ket
hüdası Mehmed Paşa Merdesesi 'nde de "L" şeklinde bir 
düzenlemenin bulunduğu bilinmektedif35. 

Kuyucu Murad Paşa Kül_liyesi ' nde dershane
mescitin medrese kollanndan biri üzerinde "L" şemasını 
bozacak biçimdeki yerleşirni, medresenin bir bütün ola
rak "U" ile "L" şeması arasında kalan ve arsa biçimine 
göre zôrunlu uygulanan bii plana sahip olmasını gerek
li kılmıştır. 

Türbenin dershane-mescite bitişik ele alınması ve 
dershane içinden bir pencerenin türbe içine açılması 
dershane-mescit/türbe ilişkisi açısından önemlidir. Daha 
önceki uygulamalarda benzer düzenleme görÜlmemekte
dir. Dershane/türbe ikilisi ayru yüzyılda Ekmekçizade 
Ahmed Paşa36 ve Ebu '1-Fazl Mahmud Efendi Külliyele
ri 'nde37 de görülmektedir. Türbelerin kare planlı olması 
ile de bir herzerlikleri vardır. Kuyucu Murad Paşa'nın 
Türbesi ahşap tavaiılı ve meyilli bir çatı ile örtülmekte 
iken Ekmekçizade Ahmed Paşa'nın Türbesi tromplu ge
çişleri ve kubbe örtüsü ile farklı olarak ele alınmıştır. 

Ayru şekilde türbeye bitişik olarak yerleştirilen 
sebilde türbe ile se bil arasında bir pencere açılarak ilişki 
sağlanmıştır. Yalnız XVI. yüzyılın son ~eyreği içinde ele 
alınan Mimar Sinan'ın Türbesi önünde 8 ve Koca Sinan 
Paşa Külliyesi'nde39 türbenin önünde, türbeden ayn 
olarak bir sebil düzenlemesi vardır. Yine aynı yüzyılın 
sonundan Hafız Ahrneq Paşa Külliyesi' ndeki40 sebil de 
arkasında bitişik olarak yer alan türbe ile bağlantılıdır. 
Kuyucu Murad Paşa Külliyesi'nde ise bu daha belirgin 
bir biçimde ele alınmıştır. xvn. yüzyıl içerisinde bilinen 
örneklerden Ekmekçizade Ahmed Paşa Killliyesi'nde
ki41 sebilde aynı şekilde düzenlemeye sahip benzer bir 
örnektir. Yine bu yüzyıl içerisinden Bayram Paşa Külli
yesi'ndeki42 sebilde de türbe-sebil ilişkisinin önemle 
vurgulandığı görülmektedir. 

Külliyenin sıbyan mektebi, medreseye dıştan bi
tişik ve cephede yer alan dükkanlann üzerinde fevkani 
olarak düzenlenmiş olup kare plarılı, üzeri kubbe ile ör
tülüdür. Sıbyan Mektebi'nin fevka.ı:U düzenlenişi ve av
ludan ayrı bir girişe sahip olması klasik dönemde de gö
rülen bir uygulamadır. Süleymaniye43 ve Amcazade 
Hüseyin Paşa Külliyeleri'ndeki44 gibi alt sırada görülen 
dükkan dizileri bu cephenin konumuna göre değer~endi
rilrniş olması ile ilgilidir. 

Külliyenin cep~esinde boydan boya yer alan dük
kan dizisi külliyelerin konumuna göre hemen hemen her 
külliyede farklı yerlerde bulunmaktadır. Cephenin boy
dan boya bir sıra dökkan ile düzenlenmesi ayru yüzyıl 
içerisinde yagıimış olan Ebu'I-Fazı Mahmud ~fendi 
Külliyesi'nde 5 de görülmektedir. 
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