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Rodos adasında 
kısmen kiliseden çevrilmiş 

mescid ve medrese. 
_j 

1 S22'de Türk idaresine geçen Rodos 
adası , 1912'de İtalyanlar tarafından işgal 
edildikten sonra 194S'te Ege adalarının 
Yunanistan'a bırakılması ile Yunan top
rağı olmuştur. Rodos'un Türk idaresinde 
bulunduğu dönemde yapılan birçok med
reseden yalnız bir tanesi yakın tarihlere 
kadar kalabilmiştir. Hangi tarihte kimin 
tarafından yapıldığı tesbit edilemeyen ve 
bir rivayete göre avlusunda hurma ağaç
ları bulunduğundan Hurmalı Medrese 
adıyla tanınan bu yapı Bizans dönemine.. 
ait küçük bir şapelin etrafında kurulmuş
tur. Medresenin mescidi haline getirilen 
küçük kilise Süleymaniye Camii'nin yakı
nında bulunmaktadır. Esasında Bizans 
idaresi sırasında inşa edilen kilise, Ro
dos'ta Latin şövalyeleri (isbitariyye) döne
minde 14S7'de Fransisken (Fransizcus) ta
rikatı rahiplerine verilmiş, 1 S22'den son
ra da etrafına medrese hücrelerinin ya
pılması ile bir müslüman vakfı olmuştur. 

· Bazı yabancı yazar l arın medrese hücre
lerini buradaki manastırın keşiş odaları 
olarak kabul etmeleri inandırıcı değildir. 

Geniş bir avlunun güney tarafında yer 
alan eski şapelden çevrilmiş mescid batı 
cephesinde bir giriş holü bulunan, dört 
yapraklı yonca biçiminde plana sahip, içe
ride uzunluğu ancak 11 m. kadar olan kü
çük bir yapıdır. Dört tarafında yarım yu
varlak çıkıntılara sahip mekanın ortasını 
S m. kadar çapında pencereli yüksek kas
naklı bir kubbe örter. Burası mescide dö
nüştürüldüğünde güneydoğu köşesine 

bir mihrap yapılmış . batıdaki esas giriş 
yerine kuzey çıkıntısında yeni bir giri ş 

açılmıştır. Bunun dışına , iki payeye daya
nan ve çapraz tonazla örtülü bir giriş sun
durması eklenmiştir. 
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Avlunun kuzey ve doğu tarafındaki es
kiden kız okulu olarak kullanılan yapı ile 
daha sonra fakirierin barındığı medrese 
hücrelerinin daha eski binal arın kalıntı

ları üzerine mi yapıldığı yoksa temelden 
Türk inşaatı mı olduğu bilinmemektedir. 
Esasen bu küçük külliyenin yayımianmış 
iki planı birbirine uymamaktadır. Balduc
ci'nin kitabında kuzeydeki hücrelerin kare 
planlı altı adet olmasına karşılık (Rodos '· 
ta Türk Mimarisi, şekil : 116) Gabriel'in ki
tabındaki planda (La cite de Rhodos, şe
kil : 149) bunlardikdörtgen planlı ve sekiz 
adet olarak gösterilir. Mescidin batısında 
beş hücre işaretlenmişken Balducci'de 
sadece iki adet dikdörtgen mekan vardır. 

Yapıda son yıllarda, Bizans eserlerinin 
kurtarılması ve yeniden ihyası projesi adı 
altında Avrupa Konseyi tarafından da 
desteklenen büyük çaplı bir restorasyon 
gerçekleştirilmektedir. 
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li] SEMAVİ EYiCE 

HURMET 

(bk. MUHARREMoAT). 

HURŞİD 
( ~_p. ) 

Hurşid b. Dazmihr b. Ferruhan 
(ö. 144/761) 

Taberistan ve Gilan'da 
hüküm süren Dabfiyiler (Dabveyhiler) 

hanedanının son hükümdan 
(741-761). 

ı 

_j 

ı 
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Babası Dazmihr'in (Dazbürzmihr. Dadbürc
mihr) ölümü üzerine ( 123/7 41) altı yaşın
da iken tahta çıktı; buna göre 117 (735) 
yılında doğmuş olması gerekir. Çok kü
çük yaşta "ispehbed" unvanıyla haneda
nın başına geçtiği için amcası Ferruhan-ı 
Küçek sekiz yıl boyunca onun adına ülke
yi yönetti. Ferruhan-ı Küçek'in saltanat 
naibliği döneminde Emevl Halifesi ll. 
Mervan (744-750) Taberistan ve ·mıan'ı 

tehdit etti. Hurşld on dört yaşına ulaşın-

ca Ferruhan iktidarı ona bırakmak istedi. 
Fakat oğulları buna razı olmadığından 
Hurşld onları Kasrıdadükan denilen yer
de mağlüp ederek hapse attı ve böylece 
hükümdarlığını sağlamlaştırdı. 

Hurşld, ll. Mervan döneminde Emevl
ler'e baş kaldırarak vergi vermekten vaz
geçtiyse de Ebü Müslim-i Horasanl'nin 
liderliğindeki ihtilal ordusu Rey'e girdiğin

de ( 131/7 48-49) ona itaat etmeye ve ver
gisini ödemeye mecbur kaldı. Ebü Müs
lim'in Abbasl Halifesi Ebü Ca'fer ei-Man
sür tarafından öldürülmesinden sonra 
(ı 37/754-55) Mecüsl olan kumandanların
dan Sünbaz onun intikamını almak için 
bir isyan hareketi başlattı ve Ebü Müs
lim'in Rey'deki hazinelerini ele geçirip bir 
kısmın ı Hurşld'e emanet bı raktı. Fakat 
daha sonra Sünbaz Abbasl ordusuna ye
nilerek Hurşld'e sığınmak istediğinde 
Hurşld tarafından , Ebü Müslim'in hazi
nelerinin diğer kısmını da ele geçirmek 
amacıyla Taberistan yolunda Tüs b. Sa
rüye (veya LGnan et-Taberl) adlı kuzenine 
katlettirildi. Bunun üzerine Halife Ebü 
Ca'fer ei-Mansür Hurşld 'den Ebü Müs
lim'in mallarını kendisine vermesini istedi; 
bu isteği reddedilince de onu tahtından 
uzaklaştırıp yerine Ferruhan'ın oğulların
dan Vendad Hürmüz'ü geçirmeyi planla
dı. Fakat halife planını gerçekleştirerne
di ve daha sonra Hurşld'e bir taç gönde
rip hakimiyetini tanımasını istedi; Hur
şld de kıymetli hediyelerle karşılık verdi. 
Ancak bu anlaşma fazla uzun sürmedi. · 
Çünkü Horasan Valisi Abdülcebbar b. Ab
durrahman'ın isyanını (ı 4 ı/758-59) fırsat 

bilen Hurşld vergi ödemeyi durdurdu ve 
ülkesindeki müslümanları öldürttü. Bu
nun üzerine Ebü Ca'fer ei-Mansür. oğlu 
Muhammed'i (MehdT-Billah) Abdülceb
bar'ın isyanını bastırmakla , daha sonra 
da Taberistan'la ilgilenmekle görevlendir
di. Muhammed Ebü'I-Haslb, Hazım b. Hu
zeyme ve ömer b. Ala kumandasındaki 
Abbasl ordularını Taberistan'a sevketti. 
Amül, Sariye ve Rüyan ele geçirildi. Hur
şld barış talebinde bulundu ve talebi ka
bul edilerek bölge İslam hakimiyeti altına 
alındı. Ancak bu barış dönemi de uzun 
sürmedi ve Hurşld ertesi yıl yine antlaş
mayı bozup birçok müslümanı öldürttü. 
Fakat üzerine gelen Hazim b. Huzeyme, 
Ravh b. Hatim ve Ebü'I-Haslb kumanda
sındaki Abbasl orduları ile giriştiği çatış
mada yenilerek Hısnüttak'a sığındı . Dağ

ların tepesinde çok müstahkem bir kale 
olan Hısnüttak, uzun süren bir kuşatma
dan sonra başarılı bir hile hareketiyle ele 
geçirildi. Hurşld Deylem'e kaçtı; bütün 



aile fertleri esir edilerek Bağdat'a gönde
rildi. Hurşld'in oğlu Hürmüz hakkında kay
naklarda bilgi yoktur. Kızlarından birini 
Halife Ebu Ca'fer ei-Mansür almış. diğe
rini de kardeşi Abbas'a vermiş ve Abbas'ın 
ondan İbrahim adlı bir oğlu olmuştur. 
Mehdi ise Hurşld'in amcası Perruhan-ı 
Küçek'in kızını almış ve ondan Mansur 
adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İbrahim b. 
Mehdi- Lidlnillah ' ın annesi de Dabüyl ha
nedanına mensuptur. 

Deylem ve Gllan'da topraklarını kurtar
mak için bir yıl boyunca asker toplamaya 
çalışan Hurşld başarılı alamayınca intihar 
etti (ı 44/76 ı). Hurşld'in ölümüyle Tabe
ristan Abbasller'in eline geçerken Sasanl 
Hükümdan Kavad'ın kardeşi Camasb'ın 
soyundan geldiklerini iddia eden Dabüyl 
(Gilan Şah) hanedam da son buldu. Abba
sller bölgeyi Amül'deki valileriyle yönet
tiler. Abbasl valileri 149 (766) yılına kadar 
ispehbed Hurşld adına para bastırmaya 
devam etmişlerdir. 
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HURŞİD AHMED PAŞA 
(ö. 1238/1822) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Rumeli Valisi Selim Sırrı Paşa'nın azatlı 

kölesidir. önce Relsülküttab Rasih Efen
di'ye. daha sonra Kaptanıderyil Küçük 
Hüseyin Paşa'ya intisap etmiştir. lll. Selim 
tahta çıktıktan sonra (ı 789) mabeyinci-

lik. tebdilcilik ve başçuhadarlık görevle
rinde bulunan efendisi Hüseyin Paşa kap
tan-ı deryalığa tayin edilince (ı 792) muh
temelen onun yerine başçuhadar oldu. 
N apoiyon'un Mısır'ı işgali üzerine (I 798) 
Küçük Hüseyin Paşa ile birlikte Mısır se
ferine katıldı. Seferden sonra Hüseyin Pa
şa onu mlr-i miranlık rütbesiyle İskende
riye mutasarrıflığına tayin ettirdi (ı 802). 
Rumeli askeriyle birlikte Mısır seferine 
katılan ve Vali Hüsrev Paşa'yı makamın
dan uzaklaştırarak kaleyi ele geçiren 
"serçeşme" Kavalalı Mehmed Ali Paşa'
nın davetini kabul ederek Kahire'ye gitti 
(2 ı Mart 1804). Mehmed Ali Paşa'nın Ba
bıali nezdinde yaptığı müracaat üzerine 
de Mısır valiliğine getirildi (Mayıs ı 804). 
Herhangi bir rütbesi olmadığından ken
di nüfuzu altında bulunacak valilerin iş 
başına getirilmesine çalışan Mehmed Ali 
Paşa Mısır'ın gerçek hakimi, Hurşid Paşa 
da onun ihtiyaçlarını karşılamakla görev
li bir memur mevkiindeydi. Hurşid Paşa. 
Mehmed Ali Paşa'nın nüfuzunu kırmak 
için Şam taraflarından asker getirtti (Mart 
1805). Ancak bu askerin kendisine karşı 
kullanılacağını anlayan Mehmed Ali Paşa 
da onun aleyhine çalışmaya başladı. Meh
med Ali Paşa'nın. Mısır'daki Kölemen 
beylerine karşı elde ettiği başarılarından 
sonra Hicaz'da büyük tehlike oluşturan 
Vehhabller ile yapılacak mücadele dolayı
sıyla vezaret rütbesi verilerek Cidde vali
liğine tayin edilmesi Hurşid Paşa ile arala
rındaki geçimsizliği daha da arttırdı. Hur
şid Paşa. bu yoldaki emirnarneyi açıkla
madan önce ulema ve şeyhleri toplaya
rak Mehmed Ali Paşa'nın karışıklık çıkar
maya çalıştığını, kendisinin dayandığı Ar
navut askerlerinin ülkelerine dönmeleri 
gerektiğini, aksi halde Mısır dışına çıka
rılmaları konusunda elinde padişah tara
fından verilmiş yetki belgesinin bulundu
ğunu bildirdi. Mısır'dan çıkmak isteme
yen Mehmed Ali Paşa'nın Şam'dan gelen 
askerleri de elde ederek şehri ele geçir
mesi üzerine Hurşrd Paşa Babıali'den gön
derilen emri açıklamak zorunda kaldı. 

Mehmed Ali Paşa'nın Cidde valiliğine 
tayin edildiğini bildiren Hurşid Paşa ona 
hil'atgiydirdi (lO Mayıs 1805). Fakat me
rasimden sonra konağına dönerken Meh
med Ali Paşa'nın askerlerinin aleyhte te
zahüratıyla karşılaştı. Sokaklara dökülen 
halk ve askerler de Mehmed Ali Paşa'nın 
lehinde gösteri yaptılar. Mısır uleması ve 
şeyhleri Hurşid Paşa'dan görevini terket
mesini istediler. Hurşid Paşa da sultanın 
emriyle geldiği görevini birkaç fellahın 
isteğiyle terketmeyeceğini, padişahtan 

HURSiD AHMED PASA 

yazılı emir gelinceye kadar kaleden çık
mayacağını bildirdi. Askerler ve halk ka
leyi kuşatma altına aldı. Bunun üzerine 
Babıali, hem Mısır'daki karışıklıklara son 
vermek hem de Haremeyn'i korumak için 
daha önce Cidde valiliğine getirilen Meh
med Ali Paşa'nın Mısır valiliğine, Hurşid 
Ahmed Paşa'nın da başka bir göreve 
tayin edilmesine karar verdi ( 18 Haziran 
1805 ). Padişahın bilgisi dahilinde sada
retten yazılan emirname Mısır'a gönde
rilerek ulema ve askerlerin huzurunda 
okundu (9 Temmuz 1805). Sadaret emriy
le aziedilmesini kabul etmeyen Hurşid Pa
şa kaleden çıkmayı reddetti. Donanma ile 
İskenderiye'ye gelen (ı 9 Temmuz 1805) 
Kaptan Paşa'nın kaleyi terketmesi konu
sundaki uyarı'larına da aldırmayan Hur
şid Paşa. Kölemenler'den yardım alarak 
Mehmed Ali Paşa'ya karşı mücadeleyi 
sürdürmeye çalıştı . Bundan da bir sonuç 
alamayınca kaleden çıkmayı kabul etti ve 
Mısır'dan ayrıldı (6Ağustos 1805). 

Bir müddet i ran seferlerine katılan 
Hurşid Ahmed Paşa Selanik, Bosna valilik
lerinde ve Niş muhafızlığında bulunduk
tan sonra Mora ve Rumeli vçıliliklerine ge
tirildi. Bu sırada devleti meşgul eden Sırp 
isyanını bastırmak üzere Sofya serasker
liğine tayin edildi. 1803'ten beri isyan ha
linde bulunan Sırplar'a karşı önemli başa
rılar elde etti. Sırplar'ın en büyük destek
çisi olan Rusya, Bükreş Antiaşması ile (28 
Mayıs ı 8 ı 2) Sırp isyancılarının eline ge
çen kalelerin Osmanlı Devleti'ne iadesini 
kabul etti. Fakat isyancılar antlaşmayı ta
nımadılar. Yeni bir boyut kazanan Sırp is
yanını bastırmakta aciz kalan Laz Ahmed 
Paşa'nın yerine daha dirayetli bir kişi aran
dı ve bu iş için Sofya Seraskeri Hurşid Ah
med Paşa uygun bulundu. Laz Ahmed Pa
şa aziedilerek Hurşid Paşa sadrazamlığa 
getirildi (27 Şaban 1227/5 Eylül 181 2) . Ye
ni sadrazama istanbul'dan asker ve para 
gönderilerek bir an önce Sırp isyanının 
bastırılması emredildi. 

Hurşid Ahmed Paşa, istanbul'dan ge
len askerlerle birlikte Niş'ten hareket 
ederek Sırbistan üzerine yürüdü. isyan
cıların eline geçmiş olan kaleleri birer bi
rer geri aldı. isyanın ele başısı olan Kara 
Yorgi Avusturya'ya kaçtığından isyancı
lar dağıldı . Osmanlı ordusu hiçbir direniş
le karşılaşmadan Belgrad Kalesi'ne girdi 
(3 Ekim 18 ı 3) . Sırplar devlete bağlılıkları
nı bildirdiler; Hurşid Paşa da genel af ilan 
etti. Sırplar'ın elinde bulunan silah ve cep
haneyi toplattı. isyan yüzünden yerlerini 
terkeden göçmenleri eski yerlerine iade 
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