
MAHMUD CELALEDDiN PAŞA 

döndü. Kasım 189S'te ikinci defa Ticaret 
ve Nafia nazırı oldu ve vefatma kadar bu 
görevde kaldı. 18 Ocak 1899 tarihinde İs
tanbul'da öldü ve Beşiktaş Yahya Efendi 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. İki defa 
evlenen Mahmud Celaleddin Paşa'nın ilk 
eşinden daha sonra Paris büyükelçisi olan 
Salih Münir Paşa dünyaya geldi. Tanınmış 
bestekarlardan Şemseddin Ziya Bey ve 
Sivas eski mebuslarından Atıf (Esenbel) 
ikinci eşinden oğulları, eski büyükelçiler
den Melih Esenbel torunudur. 

Meslek hayatında bazısı yabancı dev
letler tarafından olmak üzere pek çok 
nişanla taltif edilen Mahmud Celaleddin 
Paşa bulunduğu görevlerde gösterdiği 
başarı ile temayüz etmiştir. Keçecizade 
Fuad. Mütercim Rüşdü, Mahmud Nedim 
ve Midhat paşalar gibi ünlü devlet adam
ları ile çalışmış . Sultan Abdülaziz ve ll. 
Abdülhamid dönemlerinin siyasi olayiarına 
ve devlet işlerine yakından şahit olmuş

tur. ll. Abdülhamid'e pek çok konuda ve 
özellikle ıslahatlarla ilgili layihalar hazır
lamıştır. Devlet adamlığının yanı sıra bir 
hukuk ve tarih alimi olan paşa. diğer ta
raftan yazdığı mazbata ve tezkireleri Ba
bıali kalemlerinde örnek kabul edilen dö
neminin en tanınmış münşilerindendi. 
Hat sanatının özellikle rik'a tarzında eser
ler verdiği gibi mOsiki alanında da bazıları 
çok beğeniimiş otuz kadar bestesi günü
müze ulaşmıştır. Hudavendigar valiliği 
sırasında ( 1891) Bursa'da bir darülaceze 
yaptırdığı bilinmektedir. 

Eserleri. 1. Mir'at-ı Hakı"kat. Tanzimat 
ve 1. Meşrutiyet devirleri siyasi tarihinin 
iç ve dış olayları hakkında temel kaynak
lardan biri olarak kabul edilir. Kendi ifa
desine göre eserini bizzat şahidi olduğu 
hadiseler kaydederek, diğer olayları da 
şahitlerinden ve sözüne güvenilir kişiler
den bilgi edinmek suretiyle ve ilgili bel
geleri inceleyerek kaleme almıştır. Bu
nunla birlikte zaman zaman dönemin 
olaylarında ve çekişmelerinde kaçınılmaz 
olarak taraf bulunduğundan kitapta bu
nun etkileri yer yer görülür. istanbul'da 
üç cilthalinde basılan eserin (ı 326- ı 327) 

her cildi dört bölümden oluşmaktadır. Baş 
tarafta Osmanlı-Rus ilişkilerinin son 1 SO 
yılını anlatan bir özetin ardından Sultan 
Abdülrriecid'in cülGsuyla asıl konuya giri
lir. Eser İsmet Miroğlu, M. Derin, M. Ha
cıoğlu. ö. Akdaş tarafından sadeleştirile
rekyayımlanmıştır (İstanbul ı 979- ı 980). 

Ancak bu neşir eksik olduğundan İsmet 
Miroğlu kitabın tamamını yine sadeleşti
rerek tek cilt halinde tekrar neşretmiştir 
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(İstanbul 1983). 2. Ravzatü'l-kdmilin (İs 

tanbul ı 289). 1703 yılında ll. Mustafa'nın 
tahttan indirilmesi ve yerine lll . Ahmed'in 
cülGsu ile sonuçlanan Edirne Vak'ası'n
dan bahseden Mehmed Şefik Efendi'nin 
Şefikname adlı eserinin şerhidir. Mah
mud Celaleddin Paşa'nın yayımianmış 
diğer eserleri de şunlardır: Asar-ı Man
zılme (İstanbul 13 ı ı}; Münşeat-ı Mah
mud Celdleddin Paşa (İstanbul 1312); 

Miftahu'I-esrar (Beka-yı Ruh; Celb-i 
Eruah, istanbul 1326); Ahlak (İstanbul 
132 7) Müellifin 1282-1285 ( 1865-1868) 
Girit olaylarını ele alan Girid İhtilali 
Tarihi adlı eseriyle (kendi hattıyla yazma 
olarak iü Ktp., TY. nr. 4ı 50) Mecmua-i 
Eş'ar(İÜ Ktp., TY, nr. 9654) henüzyayım

lanmamıştır. 
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liJ AzMi ÖzcAN 

D MÜ SİKİ. XIX. yüzyılda şarkılarıyla ta
nınmış bestekarlar arasında önemli bir 
yeri bulunan Mahmud Celaleddin Paşa. 
daha ilk mektep sıralarında iken annesin
den almaya başladığı mGsiki bilgilerini da
ha sonra Deliaizade İsmail Efendi ile ge
liştirdi. Bu arada dönemin diğer mGsiki
şinaslarından ders alarak kendini yetiştir
di. Şiirle de uğraşan ve manzumelerinde 
"Celal" mahlasını kullanan paşa şarkıları
nın pek çoğunun güftesini kendisi yazmış. 
ayrıca güfteleri birçok mGsikişinas tara
fından bestelenmiştir. 200'ün üzerinde 
eser bestelemesine rağmen bunlardan 
ancak otuz kadarı günümüze ulaşabilmiş
tir (bu eserlerin listesi için bk. BTMA, ll , 
9). Eserlerinin ara nağmelerini Kemen
çeci VasHaki'ye yaptırdığı söylenen Mah
mud Celaleddin Paşa. Hacı Arif Bey ve 
Şevki Bey'in etkilerinin sezildiği lirik ve 
akıcı bir üslupla bestelediği eserlerinde 

prozodinin güzel örneklerini ortaya koy
muştur. 

Eserleri içinde. "Nar-ı firkat şGle-paş 
oldukça slnem dağlıyor" mısraıyla başla
yan bayat'i. "Sevdiğim cemalin çünki göre
mem" mısraıyla başlayan hüseyn'i. "Dil-i 
biçare seninçün yanıyor" mısraıyla başla
yan ısfahan. "Sen beni bir büseye ettin fe
da" mısraıyla başlayan kürdlli- hicazkar, 
"Fitneler gizlemiş mahmGr gözüne" mıs
raıyla başlayan rast şarkıları günümüzde 
de zevkle çalınıp okunan eserler arasın
dadır. 

Parlak sesinin yanı sıra tavır sahibi bir 
hanende olan Mahmud Celaleddin Paşa'
nın özelliklerinden biri de dönemin önemli 
mGsikişinaslarını teşvik ve himaye ederek 
onlara yeni imkanlar sunmuş olmasıdır. 
Yazın Büyükada ve Çubuklu'daki evi, kışın 
önceleri Aksaray'da, son zamanlarında 
Nişantaşı'ndaki konağı, istanbul'un seç
kin mGsikişinaslarının haftanın belirli 
günlerinde toplanması ile mGsiki icra ve 
sohbetlerinin yapıldığı birer sanat mah
fili haline gelmiştir. TanbOri Cemi! Bey, 
Kemençeci Vasilaki ve Lemi Atlı gibi pek 
çok ünlü sanatkarın yetişmesinde Mah
mud Celaleddin Paşa'nın büyük rolü ol
muştur. Çocuklarından Şemseddin Ziya 
Bey de Türk mOsikisinin şarkı bestekar
larındandır. 
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İmam-ı Şehriyari 
(ö. 1130/1718) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 
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istanbul'da doğdu. Tophane sakinlerin
den Ahmed Ağa'nın oğludur. Medrese 
eğitimini tamamladıktan sonra sesinin 
güzelliği sayesinde bir süre Şeyhülislam 
Ankarav1 Mehmed Emin Efendi'nin, ar-



dından Sadrazam Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşa'nın imamlığını yaptı. 1 093 Re
blülewelinde (Mart 1682) padişahın izniy
le müstakil olarak Şeyhülislam Ali Efen
di'den mülazim oldu. 

1 094'te (1683) ll. Viyana Seferi'ne 
katıldı. Aynı yıl içinde halife-i mukabe
le-i süvari dersiyesi verilerek öğretim 
hayatına başladı. 1100 Ramazanında 
(Temmuz 1689) ibtida-i haric derecesi 
itibariyle müderris oldu. 11 06 Muharre
minde (Eylül 1694) Damad Efendi Med
resesi'ne tayin edildi, ertesi yıl bulun
duğu medresede dahil derecesine yük
seldi ve ardından l l. Mustafa'nın ikinci 
imamlığına getirildi. Bundan dolayı kay
naklarda İmam-ı Şehriyari ( imam-ı Sul
tani) diye anılır. 11 08 Cemaziyelahirinde 
(Ocak 1697) Hoca Hayreddin Medresesi 
müderrisliğine tayin edildi. 11 09 Şewa
linde (Nisan 1698) Kürkçübaşı Medresesi, 
111 O Muharreminde (Temmuz 1698) hatt-ı 
hümayun ile ve mü sıle-i Süleymaniyye de
recesiyle Sultan Ahmed Medresesi mü
derrisliğine getirildi. Dört ay sonra hava
mis-i Süleymaniyye derecesini aldı. Ardın
dan kadılığa geçen Mahmud Efendi'ye 
1111 Recebinde (Ocak 1700) Edirne pa
yesiyle Yenişehir kadılığı verildi, 1112 Re
blülewelinde (Ağustos 1700) İstanbul pa
yesiyle ödüllendirildi. Ertesi yılın ocak 
ayında Yeni Zağra ve Lapseki kazaları ar
palık verilerek aziedildL 1114 Şabanında 
(Ocak 1703) arpalıklarına Bafra ve Mene
men Güzelhisarı da eklendi. 

Edirne Vak' ası dolayısıyla ll. Mustafa 
ile birlikte Edirne'den Hafsa'ya gitti; 7 Re
blülahir 111 S 'te (20 Ağustos 1703) burada 

imam-ıSehriyari Mahmud Efendi'nin bir fetvası (ilmiyye 
Salnilmesi, s. 502) 

iken Rumeli kazaskerliğine yükseltildiyse 
de ertesi gün aziedilip dört ayrı yerdeki 
arpalıkları başkalarına verildi. ll. Musta
fa'nın tahttan indirilmesi ve ardından 
meydana gelen olaylar sırasındaki duru
mu hakkında bilgi yoktur. Ancak bu olay
dan bir yıl sonra yeniden kendisine arpa
lıkların tahsisi onun saraydaki tanıdıkları 
vasıtasıyla durumunu güçlendirdiğine 
işaret eder. Nitekim 1116 Cemaziyelev
velinde (Eylü l 1704) kendisine Karaburun, 
Kepsut ve Eceabad kazaları arpalık ola
rak verilmiş, 1116 sonlarında ( 1 705 baş
ları ) Eceabad dışındaki diğer arpalıkları 
Gelibolu kazası ile değiştirilmiştir. 

Çariulu Ali Paşa sadrazam olunca ll. 
Mustafa zamanındaki eski dostlukları se
bebiyle 26 Rebiülewel1118'de (8 Temmuz 
1706) Mahmud Efendi'ye Anadolu kazas
kerli ği verildiyse de (Raşid, lll, 203) 1119 
Recebinde (Ekim 1707) görevden ayrıldı. 
Bir ay sonra Rumeli kazaskerliğine geti
rildi. 1120 Zilkadesinde (Ocak 1709) emek
li olup kendisine Tire, Güzelhisar ve Kir
masti arpalıkları tahsis edildi. Beş yıl ka
dar süren emekliliğinin ardından 24 Re
blülahir 112S'te (20 Mayıs 1713) ilmiye ta
yinlerinde ihmal ve kusuru sebebiyle gö
revden alınan Ataullah Mehmed Efendi'
nin yerine şeyhülislam oldu (a.g.e., IV. 6-
7). Tayin tarihi Vekayiu'l-fuzala'daki bi
yografisinde farklı verilmektedir. Bir yıl 
yedi ay kadar bu makam da kaldıktan son
ra 8 Zilhicce 1126'da (15 Aralık 1714) az
ledildi ve Kanlıca'daki yalısında oturma
ya başladı. Aziine sebep olarak müderris
lere ait mahreç mansıblarını emekli ilmi
ye mensupianna vermesi, kendisinden 
önceki iki şeyhülislam Ebezade Abdullah 
ile Ataullah Mehmed efendilerin sürgün 
edilmesi ve Ebezade'nin yolda ölümü ve
balinin ona yüklenmesi gösterilir (a.g.e., 
IV, 27-28) 2 Cemaziyelahir 1130'da (3 Ma
yıs 1718) vefat eden Mahmud Efendi, Fa
tih Camii civarındaki evi yakınında def
nedilmiş, "Adn ola Mahmud Efendi'ye 
makamü'I-Fatiha" mısraı ölümüne tarih 
düşürülmüştür. 
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Hace-i Cihan İmadüddln Mahmud 
b. Muhammed Gllanl 

(ö. 886/1481) 

Behmeni veziri. 
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814'te ( 1411) Hazar denizi kıyısındaki 
Gllan bölgesinde yer alan Gavan şehrinde 
doğdu. Babası Celaleddin Muhammed, 
Gllan Sultanı Alaeddin'in hacası idi. Sara
ya yakınlığından dolayı iyi bir eğitim alan 
Mahmud genç yaşta hacca gitti. Ticaret 
için dolaştığı Irak ve Horasan'da birçok 
alim ve şeyhin sohbetinde bulundu. Bir 
süre sonra Gllan'da ailesinin sarayda iti
bar kaybetmesi üzerine meydana gele
bilecek entrikalara maruz kalacağından 
endişelendiği için 857'de (1453) İran'dan 
ayrılarak Basra körfezi yoluyla Hindistan'a 
hareket etti. Önce Dabül'a çıkan, ardın
dan Behmenller'in merkezi Bider'e yer
leşen Mahmud burada ticaretle uğraşma

ya başladı. Zamanla çevresinde tanınıp 
saray tarafından yakınlık gördü. Bu sırada 
Alaeddin ll. Ahmed'in hükümdar olduğu 
Behmenl Devleti'nde Atakller'le Dekkenl
ler arasındaki şiddetli iktidar mücadelesi 
yüzünden ülkenin birçok yerinde karga
şa hakimdi. Mahmud - ı Gavan bir isyanı 
bastırmakla görevli güçlerin kumandan
lığında başarılı olunca sultanın nezdinde 
itibarı arttı. Alaeddin ll. Ahmed'in oğlu 
Alaeddin Hümayun Şah zamanında da 
( 1458-1461) itibarını sürdüren Mahmud-ı 
Gavan'a sultan tarafından "melikü't-tüc
car" unvanı verildi. Bu dönemde de ülke
nin çeşitli yerlerinde meydana gelen is
yanları bastırdı. Hümayun'dan sonra kü
çük yaşta tahta çıkan Nizameddin lll. Ah
med devrinde ( 146 1- 146 3) ülkeyi yöneten 
konseyiniçinde sultanın annesi Mahdü
me Cihan Nergis Blgam ve Hace-i Cihan 
Türk'ün yanında Mahmud-ı Gavan da yer 
aldı . Özellikle sultanın küçükyaşta olma
sını fırsat bilerek ülkeye saldıran komşu 
devletlere karşı gösterdiği başarı onun 
yerini daha da güçlendirdi. Sultan Şern
seddin lll. Muhammed Şah zamanında 
(ı 463- ı 482) Hace-i Cihan Türk'ün öldü
rülmesi üzerine Mahmud-ı Gavan devle
tin üst düzeyde tek veziri oldu. Behmenl 
Devleti'nin dış politikasının şekillenme
sinde etkin rol oynadı. Devletin sınırlarını 
genişletti. 1469'da Konkan bölgesini, ar
dından Gao'yu Behmenller'in hakimiyeti
ne aldı. 1472 yılındaki Belgam zaferinden 
sonra devlet idaresinde büyük ısiahat 
gerçekleştirmeye başladı. 
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