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GAZi EDHEM PAŞA 

(1844- 1909) 

Osmanlı orduları başkumandam 
ve Harbiye nazırı. 

_j 

12 Ağustos 1844'te istanbul'da doğ
du. Babası gümrük memuru Mustafa 
Ferhad Efendi' dir. 1863 'te Harbiye ve 
Erkan-ı Harbiyye Mektebi'nden müla
zım-ı sani olarak mezun oldu. Piyade 
mülazımlığıyla askeri hizmete girdikten 
sonra ll. Abdülhamid'in maiyeti arasın
da yer aldı; Harbiye nazırı yaverliğinde 
bulundu. Rumeli ve Sırbistan'da çeşitli 

askeri görevler yaptı. 1876-1877 Os
manlı- Sırp harbinin ardından 1877-1878 
Osmanlı- Rus savaşına miralay rütbe
siyle katıldı ve Dubnik çatışmasında ba
şından yaralandı. Plevne muharebeleri 
sırasında Griviça mevkii kumandanlığın
da bulundu ve yararlılıklarından dolayı 
rütbesi livalığa yükseltildi. 

1877-1878 Osmanlı- Rus harbinden 
sonra ferik rütbesiyle Kosova ve Üsküp 
valiliklerine getirilen Edhem Paşa, Ar
navutluk'ta çıkan karışıklıklar sırasında
ki etkili tedbirleri ve icraatları ile dikkat
leri üzerine topladı. Üsküp'ten sonra Bey
rut valiliğine tayin edildi; ardından Ada
na ve havalisi umum kumandanlığına ge
tirildiyse de padişahı öfkelendiren bir 
hareketi üzerine kumandan olarak Ha
lep'e gönderildi. Havran Vak'ası'nda Dür
zfler'e. Zeytun olayında ise Ermeniler'e 
karşı kullanılan askeri kuwetin kuman
danlığını yaptı. Girit'te kumandanlığı sı
rasındaki davranışlarıyla olayların yatış

tırılmasında rol oynadı ve Kostaki Anta
pola Paşa'nın adada asayişi sağlama

sında yardımcı oldu. Burada gösterdiği 
hizmetlerinden dolayı rütbesi müşirliğe 
yükseltildi ( 1895 l 

1897 Osmanlı-Yunan savaşı başlayın
ca Alasonya ordu kumandanlığından Os
manlı ordusu başkumandanlığına geti
rildi. Diğer kıdemli paşalar dururken Ed-
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hem Paşa 'nın başkumandanlığa tayini 
gerek yurt içinde gerekse yabancı ülke
lerde hayretle karşılandı. Emrindeki Os
manlı ordusu ile, Yunanistan'a karşı sa
vaş ilan edilmesinin ertesi günü ( 18 Ni
san 1897) Milona Savaşı'nı kazanan Ed
hem Paşa 25 Nisan'da Yenişehir'i, 12 
Mayıs'ta Tırhala'yı ele geçirdi. 17 Mayıs'
ta Dömeke Meydan Muharebesi'nde Yu
nanlılar'ı büyük bir bozguna uğrattı. Al
man kurmaylarının "altı ayda geçilemez" 
diye rapor verdikleri Termopil Geçidi'ni 
24 saatte aşarak Atina yolunu açtı. Mu
harebenin başından beri elde ettiği ba
şarıların yanında gösterdiği sadakat ve 
cesaretinden dolayı "gazi" unvanına la
yık görüldü ve padişahın bir ihsanı ola
rak kendisine murassa' imtiyaz nişanı 
verildi. 

Bu başarılardan sonra askeri teftiş 
komisyonu başkanı iken ll. Meşrutiyet'in 
ilanı ile 1908'de Ayan Meclisi azalığına 
getirilen Gazi Edhem Paşa, hastalığına 
rağmen ll. Abdülhamid tarafından Otuz~ 

bir Mart Vak'ası'ndan ( 13 Nisan 1909) bir 
gün sonra kurulan Tevfik Paşa kabine
sinde Harbiye nazırlığına tayin edildi. As
kerlerin Hareket Ordusu'na karşılık ver
meden silahı bırakmalarında büyük gay
retleri görüldü. Bu görevinde ancak iki 
hafta kalabildL Sağlığı bozulduğundan 

Mısır'a gitti ve çok geçmeden 17 Aralık 
1909'da orada vefat etti. Cenazesi is
tanbul'a getirilerek Eyüp'te defnedildi. 

Edhem Paşa'nın kabiliyet ve karakte
ri hususunda bazı yabancı askeri erkan 
olumsuz görüş belirtmişler; herkesin 
iyiliğini isteyen. hakimiyet kurmaya ça
lışan ve tedbirli davranan bir yapıya sa
hip olmaktan ziyade çekingen ve gele
cekten endişe eden biri olduğunu söy
iemişlerdir. Gerçekte ise Edhem Paşa 

cesur. tecrübeli. tedbirli ve temkinli, harp 
usulünü bilen, kumanda sorumluluğu
na sahip bir askerdi. Kumanda yetene-
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ğini Dömeke Meydan Muharebesi'nde 
göstermiş ve elde ettiği galibiyetle yerli 
ve yabancı otoriteterin takdirini kazan
mıştır. Bunun yanında bastırmakla gö
revlendirildiği karışıklıklar ve isyan ha
reketlerindeki başarıları ile de dikkati 
çekmiştir. 
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GAZi EVRENOS BEY 

(ö 820/1417) 

Rumeli'nin fethinde önemli rol oynayan 
akıncı beyi ve Evrenosoğulları 

ailesinin kurucusu 

L 

L 

(bk. EVRENOSOGULLAru). 

GAZi EVRENOSOGLU CAMii 
ve TÜRBESi 

Günümüzde 
Yunanistan sınırları içinde kalan 

Yenice-i Vardar'da 
ilk Osmanlı dönemine ait 

cami ve türbe. 

_j 

_j 

Osmanlı Devleti'nin erken döneminde 
Rumeli 'nin fethinde büyük hizmeti olan 
akineılardan Evrenos Bey ve oğullarının 
esas vakıflarınin bulunduğu Yenice -i Var
dar'daki (Giannitsa) külliyeleri hakkında 
yeterli bilgi yoktur. Gurbette kalan bir-· 
çok benzeri gibi yok edilmeye mahkOm 
olan bu tarihi eseriere dair elde edilebi
len bilgilere göre, Gazi Evrenos Bey Ye
nice-i Vardar'da cami, imaret ve med
reseden oluşan bir külliye yaptırdığı gi
bi oğullarından Ali Bey'in oğlu Şemsed
din Ahmed Bey de aynı kasabada bir kül-
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liye inşa ettirerek 1498'de vakfetmiştir. 
Yine Gazi Evrenos Bey soyundan isa Bey 
burada başta cami olmak üzere bazı 

hayratlar bırakmıştı. Günümüzde ı ı 9961 
bunlardan ne gibi yapı ların kalmış oldu
ğu bilinmemektedir. Ewelce halkının ço
ğunlu ğu Türk olan Yenice'de lXX yüz
yı l baş l a r ında burada yaşayan 9700 nü
fusu n 6000 'i Türk. 3000 kad arı Bulgar ve 
700'ü Rum 'duı halen hiç Türk yaşamad ı

ğından şeh irde kalan eserlerin adlarını. 
hatta yerlerini öğrenmek imkanı pek 
kalmamıştır. 1953 yı lında ancak uzak
tan görme imkanı bulunabilen büyük 
caminin sülalenin başı olan Gazi Evre
nos Bey'e ait olduğu sanılırsa da Mac
hiel Kiel. bugün perişan harabesi duran 
büyük caminin Gazi Evrenos Bey' in to
runu Şemsedd in Ahmed Bey'in hayratı 

olduğunu bildirir. Vardar Yenicesi'nde 
cami, imaret ve medreseden meydana 
gelen bir külliye yaptıran Ahmed Bey. 
vefatından bir yı l önce 904'te ( 1498) bu 
hayratının vakfiyesini tanzim ettirmiştir 
!özeti için bk. Ayverd i. s. 303-3041. Kay
nakları kullanmasını bilir görünen ve 
Vardar Yenicesi'ni daha iyi tanıyan Va
silis Demetriades ise M. Kiel'in görüşle

rinin bazılarına katılmamakta ve Ahmed 
Bey'in camiini yine Yenice'deki bir baş
ka küçük cami olarak teşhis etmekte
dir. Fakat onun da görüşlerinde açık ol
mayan hususlar vardır. 1668 yılında Ye
nice'ye uğrayan Evliya Çelebi, kurşun 

kubbeli eski bir mabed olduğunu be
lirttiği iskender Bey Camii'ni en başta 
anar ve Gazi Evrenos neslinden isken
der adl ı kişi tarafından yaptırıldığını bil
diren dört satırlı k kitabesin in metnini 
verir. Halbuki ismail Hakkı Uzunçarşı
lı'nın düzenlediği Evrenosoğulları şece

resinde iskender adı yoktur. Bu sebep
le mesele ancak kaynaklarda yapılacak 
yeni araştırma ve yerinde incelemeler
le aydınlığa kavuşturu l abilir. Demetria
des 'in ifadesine göre cami, Balkan Sa
vaşı s ı rasında 1912'de Yenice Yunan or
dusu tarafından ele geçirildiği sırada 

Türk kesimi yanarken tahribe uğramış, 
ll. Dünya Harbi yıllarında da büsbütün 
harap olmuştur. 1953'te görüldüğünde 
ise büyük caminin bir cephesi bütünüy
le yıkılmış ve binanın adeta kesiti orta
ya çıkmış bulunuyordu. 

M. Kiel tarafından yayım lanan planı 

na göre Evrenosoğlu Camii aslında bir 
tabhaneli cami olarak yapılmış olmalı

dır. Belki giriş kısmında beş bölümlü 
bir son cemaat yeri vardı. Girişteki kub
beli ilk mekan. bu tipteki camilerde 
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rastlanan kapa lı bir avlu geleneğini sür
düren bölüm olmal ıdır . Bunun iki yanın
daki kanatları M. Kiel yarım kubbeli ola
rak çizmiş ve aslında da öyle oldukları
nı düşünerek restitüsyonunu yapmıştır. 
Halbuki bu yan mekanlar ortalarından 
bölündüklerinde her tarafta eşit ölçü
lü ikişer tabhane hücresi oluşmaktadır. 
Anlaşıldığına göre aslında bir taphaneli
cami olarak inşa edilmişken sonraları 

bu görevini yapmasına gerek kalmadığı 
için belki de cami yangın. zelzele gibi 
bir afet yüzünden zarar gördüğünden 
veya sadece cemaate daha fazla yer 
sağlamak amacıyla aralarındaki duvar
lar kaldırılarak yanlardaki tabhaneler 
orta mekaniara açılmıştır. Bu şekildeki 
değişiklikler aynı tipten ibadet yerleri
nin çoğunda yapılmıştır. Kıb le tarafın

daki esas namaza mahsus olan ikinci 
mekan, M. Kiel'in ölçülerine göre 14 m. 
kadar çapında bir kubbe ile örtülü idi. 
Bu bölümün güney tarafını teşkil eden 
kıb le duvarı ise bütünüyle yıkı l dığından 

mihraptan hiçbir iz ka lmadığı gibi bu
raya bir ilave yapılarak cami pamuk de
posu haline getiril miştir. Bu değişiklik
ler tarihi eserin bünyesini de geniş öl
çüde bozmuştur. Ancak bazı yerlerde. 
erken dönem Osmanlı-Türk yapı sana
tına ait muntazam kesme taşlar ara
sında tuğladan yatay ve dikey örgülü 
duvar tekniğinin varlığ ı görülmektedir. 

Evliya Çelebi, Vardar Yenicesi'nde Ga
zi Evrenos Bey'in çok değişik bir mima
riye sahip olan türbesinden de bahse
der. Tarifinden an l aşı ld ığına göre Evre
nos Bey'in naaşı , Selçuklu türbeterinde 
olduğu gibi zeminden aşağıda üç basa
mak initen bir cenazelikte bulunan mer
mer bir lahittedir. Üstteki kubbeli me
kanda ise ikinci bir mermer sanduka 
vard ı r. Kitabesinde 820 ( 141 7) tarihi 
okunur. Başka hiçbir yerde bu derece
de ihtişamlı türbe görmediğini belirten 
Evliya Çelebi, türbenin içinin her tara
fındaki pencerelerle ayd ınlandı ğın ı da 
belirtir. 

Demetriades'in incelediği türbe ise 
Evliya Çelebi'nin tarifini yaptığ ı türbe 
değildir. Üstübundan anlaşıldığına göre 
XIX. yüzyıl sonlarına doğru bütünüyle 
yenilenen bu bina büyük pencere leri olan 
kare planlı. tuğladan inşa edilmiş kub
besiz bir yapıdı r. içindeki iki mekandan 
birinde mihrap bulunan türbe de pamuk 
ardiyesi olarak ku ll an ılmaktad ı r. Mihra
bın karş ı sındaki duvarda ise üzerinde 
Evrenos Bey'in dönemine uymayan bir 
hatta yedi satır halinde yazılm ı ş mezar 

k itabesi yer alır. Bunda. isa oğlu "Meli
kü'l-guzat ve'l-mücahidin " Hacı Evre
nos'un 820 yılının 7 Şewalinde ( 17 Ka
sım 141 7) vefat ettiği bildirilir. Ancak 
bu kabir taşı, çok sade süslemesi ve ya
zısı bakımından geç bir tarihte yap ıl dığ ı 

tesirini bırakmakta , esasen türbenin 
mimarisi de Evliya Çelebi'nin tarifine 
uymamaktadır itü rbe ve taş ın resi mleri 
için bk . DiA. Xl. '5 401. Balkan Savaşı'na 
kadar Yenice'de yaşayan Evrenosoğulla
rı'nın bu türbeyi yenilemiş olmaları muh
temeldir. 

Aynı kasabada Gazi Evrenos Bey 'in 
torunu Ahmed Bey'in türbesi olarak ka
bul edilen bina esas mimarisini koruya
bitmiştiL Sağır bir kasnağa oturan bu 
kubbeli yüksek yapı . XIV-XV. yüzyıll arın 

Türk duvar tekniğine uygun olarak ara
larında tuğla çerçeveler bulunan kesme 
taş örgülü. gösterişli bir binadır. Ekrem 
Hakkı Ayverdi, bunun aslında türbe de
ğil , bir sıbyan mektebi olması ihtimalini 
ileri sürer. Her cephesinde sivri kemer
ler içinde ikişer ve üstte de bir pencere 
açılmıştır. Eğer yukarıda ad ı geçen 
türbede Gazi Evrenos Bey'in ismini ve
ren mezar kitabesi olmasaydı esas 
türbesinin bu yapı olduğu düşünülebi
lirdi . Fakat kanaatimizce bu bina bir 
sıbyan mektebi de değildir. 

M. Kiel. 1970'1i yıllarda Yenice'de çok 
harap durumda bir tek hamamla yakı 

nında kubbeli küçük bir cami daha tes
bit etmiştir. Bunlardan başka burada 
yine Evrenosoğulları soyundan Şerif Ah
med Bey tarafından 1167 ( 1753-54) yı

lında yaptırılan saat kulesi bu lunmak
tadır. 

Rumeli Türklüğü'nün günümüzde unu
tulmuş bu merkezinde kalan mimari 
hatıratarına dair elde edi len yayınların 

en yenisi yirmi yı llık o lduğuna göre ara
dan geçen zaman içinde bu eserlerin ne 
duruma gelmiş olduğunu tahmin etmek 
güç değ ildir . 

BİBLİYOGRAFYA: 

Evliya Çelebi. Seyahalname. VI II , 170· 171 ; 
Ayverdi. Avrupa 'da Osman lı M ima rf Eserleri 
IV. s. 303 ·304; Sema vi Ey ice, "V unanistan 'da 
Türk M imar i Eserleri ll ", TM. XII \ 19551. s. 
205· 206; M. Ki el, "Yeni ce Vardar \ Vardar Ye
n ices i - Gianrıitsa \ A Forgelten Turkish Cul
tural Cen lre in Macedoni a of the 15 11

' and 
16 11

' Centu ry ", ByzanUna Neerlandica . lll , Lei· 
den 1 972, s. 300 · 329; Vasilis Demetriades. 
"The Tonıb of Ghazl Evrenos Bey at Yenilsa 
and ils Inscription ", BSOAS. XXXIX 119761. s. 
328 ·332 ; i. Hakkı Uzunçarş ı lı. "Evrenos", iA. IV, 

416 ·41 7; Fa hamettin Başa r. " Evrenosoğ ull a

rı " , DiA. Xl, 540. 


