
şerff-i mezkür dahi mevcut ve marnur 
ve derünunda salat-ı mefrüza eda kılın
makta bulunduğu ... ". 1306 ( 1889) tarih
li berata göre mütevelli yine Gazi Mihal
oğulları'ndan bir kişidir. Bu belgede bu
rası "cami-i şerif ve imaret" olarak gös
terilmekte ve vakfiyesinin kayıp olduğu 
bildirilmektedir. 1324'te ( 1906) müte
velli Gazi Mihaloğulları'ndan Yüsuf Ra
gıb Bey'dir. Bu beratların hepsi İhtiman'
daki vakfın kurucusu olarak Mahmud 
Bey'i göstermektedir. Son mütevelli Ra
gıb Bey, buradaki vakıf eserleri dokuz 
kubbeli ve tek minareli bir cami, bir fı
rın, bir mektep, bir medrese ve imaret
ten ibaret olarak göstermiştir. Son ce
maat yeri kubbeleri tamam olduğu ve 
kıble tarafındaki namaz mekanının to
nozu da kubbe sayıldığı takdirde cami 
dokuz kubbeli olarak kabul edilebilir. 
İmaret ise herhalde avlunun köşesinde 
bulunan bir aşhane olmalıdır . Bu ima
ret-caminin etrafında uzanan ve artık 

hiçbir izi kalmayan hazirede Mihaloğul
ları ailesinin tarihini aydınlatmaya yara
yacak mezar taşları bulunması ihtimali 
yanında belki de Mahmud Bey'in kabri 
de buradaydı. 

İhtiman'daki bu Türk eseri ilk olarak 
Khristo Miatev tarafından 1921' de ta
nıtılmıştı. İki yanında mekanlar olan ca
milerden bahsederken O. Reuther böyle 
bir yapıya Bulgaristan'da İhtiman'da 
rastladığını yazmıştı. Semavi Eyice de 
1966 yılı Ağustosunda. İhtiman'da ana 
caddeden sapan bir ara yolda ve bir oku
lun hemen yanında olan bu tarihi eseri 
bir Bulgar'ın yardımı ile bulabilmişti. Ay
nı Bulgar'ın sağladığı 1920'lerde çekil
miş fotoğrafta cami mimarisi belirli ve 
minaresi sağlam bir halde görülüyordu. 
1966'da Mahmud Bey Camii her tarafı
nı otlar bürümüş, minaresi temeline ka
dar yıktırılmış, yok olmaya yüz tutmuş 

Gazi Mihaloğlu Mahmud Bey Camii'nin 1966 y ı lındaki hali 

(Semav\ Eyice fotoQraf arşivi) 

bir harabe halindeydi. Bugün camının 
hala durup durmadığı ve ne halde oldu
ğu hakkında bilgi yoktur. 

Mahmud Bey Camii'nin esasında bir 
kilise olduğu yolundaki iddianın hiçbir 
dayanağı yoktur. Bina. planı ve duvar 
örgüsünde kullanılan taş ve tuğla işçi

liği bakımından şüpheye yer vermeye
cek şekilde Xl/. yüzyılın bir Osmanlı-Türk 
eseridir. Cami. erken Osmanlı dönemi 
eserlerinden bir tabhaneli camidir. 17 m. 
kadar genişliğindeki cephesinin önün
de ewelce bir son cemaat yeri bulun
duğu izlerden anlaşılmaktadır. Fakat 
bu kagir ve herhalde beş bölümlü son 
cemaat yeri bilinmeyen bir zamanda yı
kıldığından yerine ahşap çatılı, sundur
ma biçiminde bir yenisi yapılmıştı. Bu
nun kiriş delikleri muntazam bir sıra 

halinde cephe duvarında görülmekte
dir. Minare ise sağ köşede yükseliyor
du. Pabuç kısmında gövdeye geçişin or
ganik olmayan bağlantısı , şerefe çık

masının sadeliği, minarenin de o haliy
le geç bir dönemde yenilendiğine işaret 
sayılabilir. 

Caminin son cemaat yeri 1966'da ta
mamen yıkılmış haldeydi. Harim'e geçit 
veren cümle kapısı, sadece sivri kemeri 
belli büyük bir gedik halinde bulunuyor
du. Yanlardaki üstleri birer kubbe ile ör
tülmüş misafirlere mahsus tabhane rne
kanlarının son cemaat yerinden ışık alan 
birer penceresi vardı. Diğer cephelerin
de de birer pencere bulunuyordu. 1966'
da bunların bazıları şekilsiz birer gedik 
halinde iken bazıları da örülmüştü. Üstü 
kubbe ile kapatılmış bir avlu mekanı ha
tırasını yaşatan kubbeli orta mekanın 
ortasında olması gereken şadırvanla 

kubbenin ortasındaki aydınlık feneri ar
tık yoktu. Geç dönemde camide değişik
lik yapıldığında yanlardaki tabhaneleri 
orta mekandan ayıran kemer dolgusu 
halindeki perde duvarları bu çeşit cami
lerin çoğunda olduğu gibi kaldırılmıştır. 
Bu duvarların varlığı ve içlerinde tabha
ne odalarını ısıtan birer ocağın bulundu
ğu kubbe dibindeki baca çıkışlarından 

anlaşılmaktadır. Büyük kubbe sekiz kö
şeli bir kasnağa oturuyordu. İçeride ise 
geçişler üçgen biçimli tromplarla sağ
lanmıştı. Kapalı avlu hatırası olan kub
beli orta mekandan bir kemerle ayrılan 
esas namaz mekanı, bu tip yapıların ilk 
örneklerinde olduğu gibi bir beşik tonaz
la örtülmüştür. Böylece bu bölüm bir ey
van görünümü almıştır ki aynı mimari 
düzen İznik'te Nilüfer Hatun imareti'nde 
de görülür. 

GAZiMiYAN 

İhtiman imaret Camii'nin dış cephele
rindeki duvar örgüleri, erken Osmanlı 
dönemi Türk mimarisinin inşa tekniği
ne sahip bulunmaktadır. Duvarlar taş 
ve tuğladan beraberce faydalanılması 

suretiyle yapılmış olmakla birl ikte tuğla 
yer yer süs unsuru olarak da kullanılmış
tır. Hatta bazan basit kaba bir moloz ta
şın etrafı tuğlalarla çerçevelenerek cazip 
bir görüntü sağlanmıştır. 1966'da cami
nin içinde, sıva üzerinde eski kalem işi 

nakışlar ve yazılar görülebiliyordu. 
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GAZi MİYAN 
( .:ıl.-- .sjli:. ) 

(ö. 424/1033) 

Hindistanlı ilk st1filerden. 
_j 

40S'te (1015) Ecmir'de doğdu. Asıl 

adı Salar Mesud olup halk arasında Ga
zi Miyan olarak tanınır. Ziyaeddin Bere
ni'ye göre Gazneli Mahmud'un ordusun
da askerdi; ayrıca sultanın yakını oldu
ğu da söylenmektedir. Abdülkadir Beda
üni onun Afgan asıllı olduğunu belirtir. 
Babürlü Hükümdan Cihangir dönemin
de (1605-1627) yazılan Mir ' dt-ı Mes'u
di'de Gazi Miyan 'la ilgili bütün rivayet 
ve menkıbeler bir araya getirilmiştir. El
deki bilgilere göre Gazi Miyan'ın Hindis-
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GAZiMiYAN 

tan 'daki faaliyeti on altı yaşında iken 
başladı. Kırsal bölgeleri fethetmek ve 
oradakileri müslümanlaştırmak üzere 
kendisine bağlı olanları farklı yörelere 
gönderdi. Behrayic'e yolladığı Seyyid Sey
feddin ve Miyan Receb kumandasındaki 
birlikler başarılı alamayınca bizzat or
dunun başına geçip ilerlemeyi sürdür
dü. Önce başarılı olduğu halde daha son
ra yeniterek 14 Receb 424'te (15 Hazi
ran 1 033) şehid edildi. Vasiyeti uyarınca 
bulunduğu Behrayic 'e defnedildi. 

Kuzey Hindistan'ın Gazneliler'in isti
lasına uğraması ve Gurlular tarafından 
işgal edilmesi arasında geçen uzun yıl

lar boyunca adının unututmaması ve 
mezarının ayakta kalmış olması. orada 
kabrini koruyan ve anısını yaşatan müs
lüman bir topluluğun bulunduğunu gös
termektedir. Bağdat hilafet makamının 
tanıdığı Hindistan ' ın ilk müslüman hü
kümdarı olan İltutmış ' ın oğlu Mahmud 
Nasırüddin (1 246- ı 266), Delhi sultanlık 

ailesinin Behrayic'de hayatını sürdüren 
ilk prensi olmuş , yörede islam hakimi
yetinin yerleşmesi onun yönetimi döne
minde başlamış, bu arada Gazi Miyan ' ın 

kabri üzerinde ilk bina da onun tarafın
dan yaptırılmıştır. Muhammed b. Tuğ
luk ( 1325-1 35 1) türbeyi ziyaret eden ilk 
Delhi sultanıdır. Firüz Şah Tuğluk 776'da 
( 1374) Behrayic'e özel bir ziyarette bu
lunmuş ve buranın manevi havasından 
etkilenmiştir. Türbenin civarındaki bazı 
ek binaların onun tarafından inşa etii
rildiği söylenir. 

Gazi Miyan'ın türbesi Hindü ve müs
lüman yüz binlerce kişi tarafından ziya
ret edilmektedir. Balay Miyan, Bala Pir, 
Heteyıa Pir gibi adlarla da tanınan Gazi 
Miyan'ın menkıbesi, Utar Pradeş ve Ben
gal'in doğusu ile Sihar 'daki köyler baş
ta olmak üzere Kuzey Hindistan halkının 
kültür hayatında önemli bir yer tutmak
tadır. Hakkında pek çok menkıbe teşek
kül etmiş olduğu gibi Utar Pradeş ' in köy 
ve kasabalarında hayatına dair çeşitli 

olayları anmak üzere törenler düzenlen
mektedir. Gazi Miyan için yaptırılan çok 
sayıda makama binlerce Hindü ve müs
lüman köylü adakta bulunur. Evlilik me
rasimi icra edilmekteyken öldürüldüğü
ne inanılan Gazi Miyan ' ın hatı rasına pek 
çok yerde "ceyth" ( mayıs - haziran) ayının 
ilk pazar günü evlilik tören alayları dü
zenlenmektedir. Bazı uygunsuz gelişme

lere yol açması üzerine İskender-i Lüdi 
(1489- 15 ı 7) tarafından yasaklanan bu 
törenler sonraları tekrar canlandırılmış
tır. Babürlü Hükümdan Ekber Şah kıya-
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fet değiştirerek Agra yakınlarında öyle 
bir merasimi yerinde takip etmiştir. Ga
zi Miyan'ın ölüm yıl dönümü her yıl re
cebin 12, 13 ve 14'ünde törenle anılmak
tadır. 
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GAZi OSMAN PAŞA 

(1833-1900) 

Plevne müdafaasıyla 
şöhret kazanan 

Osmanlı kumandanı ve müşiri. 
_j 

Tokat'ta doğdu. Asıl adı Osman Nüri'
dir. Babası istanbul kereste gümrüğün
de katip olan Mehmed Efendi, annesi 
Şakire Hatun'dur. 

Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman 
Nüri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken 

Gazi 
osman 

Pa sa 

ğası oldu. 1859'da Osmanlı ülkesinin nü
fus sayımı ile kadastro usulünde hari
tasının çizilmesinin kararlaştırılması ve 
bu arada Bursa ilinden başlanmasına 
hükümetçe karar verilmesi üzerine bu 
hizmete askeri temsilci olarak tayin edil
di ve iki yıl bu vazifede kaldı. 1861 'de 
Rumeli Ordusu'nda görev yaptıktan son
ra Suriye'de başlayan Yüsuf Kerem ayak
lanması sebebiyle Cebelilübnan'a gön
derildi ve burada önemli hizmetlerde 
bulundu. 1866'da Girit'te baş gösteren 
Rum isyanı dolayısıyla buraya yollandı. 
Adı geniş ölçüde ilk defa bu hareket sı
rasında gösterdiği gayret ve fedakarlık 
sayesinde duyuldu. Bilhassa Serdanek
rem Ömer Paşa 'nın takdirini kazandı, 
rütbesi miralaylığa yükseltildi ve kendi
sine üçüncü dereceden Mecidiye nişanı 
verildi. 1868'de gönderildiği Yemen'de
ki başarıları ile de mirliva oldu. Fakat 
Yemen'in havasına alışamayıp hastalan
dığı için 1871 'de istanbul'a döndü. Bir
kaç aylık hava değişiminden sonra Üçün
cü Ordu'nun redif livalığına tayin edildi, 
bir süre ordu merkezi olan Manastır'da 
kaldı. 1873 yılında Yenipazar Tümeni 
kumandanlığına getirildi ve kendisine 
feriklik rütbesi verildi. Ardından istan-

ailesiyle birlikte istanbul'a babasının ya- bul Merkez Kumandanlığı 'na tayin edi-
nma gitti. Önce Beşiktaş Askeri Rüşdi- !en Osman Paşa, görevde kısa bir müd-
yesi 'ne, daha sonra 1844 'te dayısının d et kaldıktan sonra önce Arnavutluk'ta 
ders nazırı bulunduğu askeri idadiye )~bulunan İşkodra kumandanlığına ve ora
zıldı. Buradaki beş yıllık ~ahsilini t~mam- \da~ da Bosna _k_uman~anlığın~ gönde
layarak Mekteb-ı Harbıyye 'ye gırdi ve \ 'rıldı. Bosna Valısı Dervış Paşa ıle arala-
1853 yılında mülazim-ı sanı rütbesiyle rının açılması üzerine 187S'te merkezi 
okuldan mezun oldu. Erkanıharp sınıfı- Erzurum olan Dördüncü Ordu Erkanıharp 
na kaydolduysa da Kırım Harbi'nin çık- Başkanlığı'na tayin ediidiyse de Balkan-
ması üzerine Rumeli 'deki orduya sev- lar'ın tam bir kargaşa içinde bulunması 
kedildL Savaşta gösterdiği yararlılık ve dolayısıyla aynı yıl Niş 'e gönderildi. Ar-
kahramanlık dolayısıyla rütbesi 21 Mart dından da boşalan Vidin kumandanlığı-

18SS'te mülazım-ı ewelliğe yükseltildi. na getirildi. Sırp Prensi Milan ' ın 2 Tern-
Kırım Harbi sona erince İstanbul'a dö- muz 1876'da Osmanlı Devleti 'ne savaş 
nerek erkanıharp sınıfına devam etti. 
Bu tahsilin ardından bir süre Erkanıharp 
Dairesi'nde çalıştı ve bir yıl sonra kala-

ilan etmesi esnasında Rus generalleri
nin kumanda ettiği· Sırp ordusunu boz
guna uğrattı. Asıl şöhretini burada elde 


