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ğunu belirtirler. Görevde olduğu dönem
lerde Sultan Abdülaziz'in zengin hediyele
rine mazhar oldu. Hikdye-i Melik-i Mu
zaffer ile (istanbul I 283), Osmanlı Devle
ti'nin güç kaybetmesinin sebepleri, dev
let idaresi ve Tanzimat hakkında görüş
lerinin yer aldığıAyfne -i Devlet ve uzun 
bir otobiyografik şiiri içeren Hasbihal 
adlı eserleri ikisi bir aradaAyine ve Has
bihal (istanbul I 327) adıyla basılmıştır. 

Bunların dışında Ahmed Midhat Efendi'
nin Üss-i İnkılab adlı eserinde kendisi 
hakkında yaptığ ı suçlamalara karşı yaz
dığı Reddiye isimli eseriyle şiirlerinin bir 
bölümü yayımlanmamıştır. 
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MAHMUD PAŞA 
(ö. 878/1474) 

Osmanlı veziriazamı . 
_j 

Menşei hakkında Osmanlı ve Bizans 
kaynaklarında çeşitli rivayetler yer alır. 
XVI. yüzyıl tezkirelerinde onun Sırbistan'
da Alacahisarlı olduğu bildirilirse de bu 
bilginin doğruluğu şüphelidir. Bizans kay
naklarının bir kısmında Rum, bir kısmın
da Sırp ve Bulgar asıllı olduğu belirtilir. 
Menakıbname'sinde babasının kasap, 
kendisinin rahip olduğundan söz edilir. 
Ancak burada tanımlanan şahıs genellik
le kendisiyle karıştırılan Kasabzade Mah
mud Bey' dir. Babasının Novo Brdo'dan 
Michael Angel us olduğu ve ailenin Tesel-
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ya'nın Sırp despotlarından Angeliler'e 
mensup bulunduğu üzerinde durulur. 
Kendisine ait 1463 tarihli bir pençede adı 
Mahmud İbn Abdülhay şeklinde geçer. 
Kardeşi Michael Angelovic, Sırp despotu
nun önde gelen adamlarından biri olarak 
kaynaklarda zikredilir. Ayrıca Trabzon 
Rum imparatoru David'in başmabeyincisi, 
filozof Georgios Amiroutzes ile teyze ço
cukları olduğu bilinmektedir. Saraya ne 
zaman ve nasıl getirildiği konusunda ke
sin bir bilgi yoksa da bazı kaynaklarda, 
annesiyle birlikte memleketi olan Novo 
Brdo'dan Semendire'ye giderken Osmanlı 
beylerinden Mehmed Ağa tarafından esir 
alındığı ve bunun da 1427 yılı dolayında 
meydana geldiği belirtilir. Buradan hare
ketle Mehmed Ağa'nın himayesinde eği
tim aldığı ve saraya sunulduğu ifade edilir. 

Edirne Sarayı'nda bir süre tahsil ve ter
biye gördükten sonra ll. Mehmed'in tahta 
çıkışının ardından ocak ağalığı rütbesine 
nail oldu ve istanbul kuşatması sırasında 
padişahın yanında bulundu. Kuşatmada 
Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile birlikte 
surların Edirnekapı bölgesinden Yediku
le'ye uzanan kesiminde görev aldı. Onun 
fetih esnasında hangi vazifede olduğu 
bilinmemektedir. Muhtemelen 858'de 
(1454) Zağanos Mehmed Paşa'nın azie
dilmesinden sonra vezirlik mal<amına ge
tirilmiştir. 14SS'te Dukas, Midilli hakimi
nin haraç teslimatı dolayısıyla İstanbul'a 
gittiğinde görüştüğü Mahmud Paşa'yı ve
zir unvanıyla anar. 860'ta (1456) Belgrad 
kuşatması sırasında şehid düşen Dayı Ka
raca Bey'in yerine Rumeli beylerbeyiliğini 
de üstlenen Mahmud Paşa bu arada ve
iiriazam oldu. Her iki görevi de bir arada 
yürütmeye başladı. 862'de ( 1458) Sırp 
meselesinin halledilmesiyle görevlendi
rildL Kendi parasıyla techiz ettiği Rumeli 
askerine Anadolu askerini ve padişahın 
yolladığı 1 000 yeniçeriyi katarak Sırbis
tan harekatına girişti. Reseva ve Kuruca 
gibi kaleleri aldı. Semendire'yi ele geçi
remediyse de Ostrovice ve Rudnik'i zap
tetti, Güvercinlik (Golubac) Kalesi'ni alıp 
(Ramazan 8621 Temmuz 1458) Macaris
tan'a aklncılar gönderdi ve ardından Üs
küp'te bulunan padişahın yanına döndü. 

Veziriazam Mahmud Paşa 864'te (1460) 
Il. Mehmed'in Mora seferine katıldı. 
Mistra Despotu Demetrius üzerine gön
derildi. Despotu teslim olmaya ikna edip 
ailesiyle birlikte padişahın yanına gönder
di (9 Şaban 864 1 30 Mayıs 1460) . Ertesi 
yıl padişahın Amasra. Sinop ve Trabzon'a 
yönelik büyük askeri harekatında görev 
aldı. Önce emrine verilen filo ile Ceneviz 

kolonisi olan Amasra'yı baskı altında tut
tu, kısa süre sonra burayı teslim aldı. Ar
dından 1 00 gemiyle Sinop'un zabtı için 
görevlendirildi. Gerekli hazırlıkları yap
mak üzere önce Edirne'ye gitti, oradan 
Bursa'da padişahın ordusuna katıldı. Bu
rada iken bir suikasta maruz kalıp yara
l andı. ll. Mehmed üç gün onu bekledi, 
sonra yaralı olduğu halde tahtırevanla 
alıp gitti. Ankara'ya ulaşıldığında iyileşti 
ve Sinop üzerine gönderildi. Sinop İsmail 
Bey'den barış yoluyla alındı. Oradan pa
dişahla birlikte Trabzon'a hareket etti. 
Trabzon önlerine gelince İmparator Da
vid'i teslim olmaya ikna etti, bunda teyze 
oğlu olan Georgios Amiroutzes'in aracılı
ğının rolü oldu. 

Mahmud Paşa, 866'da (1462) Il. Meh
med ile beraber çıktığı Eflak seferinde 
büyük başarı gösterdikten sonra aynı yı
lın yaz aylarında Midilli adasının fethiyle 
görevlendirildi. 1 00 kadar gemiden olu
şan Osmanlı filosu adayı kuşatma altına 
aldı. Şehir bombardıman edildi ve teslim 
oldu (24 Zilhicce 8661 19 Eylül ı 462) Dük 
esir alındı ve adaya bir Osmanlı idarecisi 
tayin edildi. Ertesi yıl Mahmud Paşa 
padişahın bizzat çıktığı Bosna seferinde 
onun yanında bulundu ve Yayça'ya çekil
miş olan Bosna Kralı Stjepan Tomase
vic'in üzerine gönderildi. Kaleyi kuşatan 
Mahmud Paşa kralla anlaşma yapıp tes
lim olmasını sağladı. Fakat padişah bu an
laşmadan hoşlanmadı ve kendisine danı
şılmadan yapılan anlaşmadan dolayı Mah
mud Paşa'ya kızdı. Ardından onu Mora'
ya yolladı. Germehisar'a yürüyüp burayı 
Venedikliler'den alan Mahmud Paşa, Ve
nedik!iler'in Midilli'yi kuşatma altına al
dıkları haberinin ulaşması üzerine 11 O 
gemiyle adaya hareket etti. Venedikliler 
kuşatmayı kaldırıp Eğriboz'a çekildiler. 

Bu arada 1463 Aralık ayında Macarlar'ın 
ele geçirdiği Yayça'yı geri almak için kuşa
tan. ancak Macar kralının karşı harekatı 
üzerine Sofya'ya çekilen ll. Mehmed, Mi
dilli'den dönen Mahmud Paşa'yı Macar 
seferine gönderdi. Mahmud Paşa Bos
na'ya girdi ve 868 (1464) kışında Macar
lar'ın faaliyetlerini önledi. 869'da (1465) 
Venedikliler'le müzakerelere girişti, gö
rüşmeleri 870 (1466) yılında da sürdürdü. 
Ertesi yıl Arnavutluk seferine katıldı. 872'
de (1467-68) Il. Mehmed ile birlikte Ka
raman üzerine yürüdü. Konya ve Gevele 
Kalesi ele geçirildi. İçel bölgesine çekilen 
Karaman beyi Pir Ahmed'i takip ettiyse 
de onu yakalayamadı. Rakibi olduğu an
laşılan Rum Mehmed Paşa bu husustaki 
ihmalini öne sürerek paşayı s uçladı. Padi-



şah, Mahmud Paşa'ya karşı olan kızgınlı

ğını bir süre için dizginleyerek ona Kara
man'dan İstanbul'a yapılacak göçleri dü
zenleme görevi verdi. Fakat bu faaliyet 
sırasında bir kısım kimseleri yerinde bı
rakması, hakkındaki dedikoduların ço
ğalmasına yol açtı. Görevi Rum Mehmed 
Paşa'ya verilerek hem veziriazamlıktan 
hem de Rumeli beylerbeyiliği vazifesin
den alındı . 

Bir süre Hasköy'deki çiftliğ ine çekilen 
Mahmud Paşa çokgeçmeden Gelibolu 
sancak beyliğine ve donanma kaptanlı 

ğına getirildi (873-874/1469-ı470) 5 Zil
hicce 874'te (5 Haziran 1470) fethiyle gö
revlendirildiği Eğriboz üzerine hareket et
t i. İşkiros (Skyros) adasını alıp Eğriboz'a 
geldi ve adanın merkezini denizden ku
şattı. Bu arada padişah da karadan ha
reket ederek Eğriboz önlerine ulaşmış ve 
kurulan bir köprü vasıtasıyla adaya geçe
rek kuşatmaya katılmıştı. Mahmud Paşa 
kalenin alınmasında büyük başarı göster
di ( 12 Zilhicce 1 ı 2 Haz iran). Akkoyunlu 
Uzun Hasan'ın Anadolu üzerine yürümesi 
de dikkate alınarak876'da (1472) yeni
den veziriazamlığa getirildi ve padişahla 
birlikte Anadolu'ya geçti. Uzun Hasan ile 
yapılan Otlukbeli Meydan Savaşı'nda al
dığı tedbirlerle zaferin kazanılmasında 
( ı6 Reblülevvel878/ 1 ı Ağustos 1473) pay 
sahibi olduysa da rakipleri tarafından 
gözden düşürüldü. Otlukbeli Meydan Sa
vaşı öncesinde baskına uğrayan Rumeli 
Beylerbeyi Has Murad Paşa'nın mağlüp 
olup öldürülmesindeki ihmali , savaş son
rası kaçan Akkoyunlu kuwetlerini takip 
ettirmemesi gibi bahanelerle görevden 
alındı. Yeniden Hasköy'e çiftliğine çekilen 
Mahmud Paşa. Şehzade Mustafa'nın ölü
mü üzerine taziyet için İstanbul'a gelip 
Fatih Sultan Mehmed'in huzuruna çıktıy
sa da soğuk karşıtand ı. Şehzade Mustafa 
ile ai levi bir mesel e yüzünden arası açık 
olan Mahmud Paşa'dan şüphelenen pa
dişah rakiplerinin de kışkırtmasıyla onu 
yakalatıp Yedikule'ye hapsettirdi. Az son
ra da idam edildi. Çağdaş kaynaklardan 
Muali'nin eserinde idam sebebi Eflak be
yini serbest bırakması, Dulkadıroğlu Şeh
suvar Bey'i geri göndermek suretiyle 
onun düşmanlığına yol açması , Uzun Ha
san'ın yenilgisi ardından takip edilmesini 
engellemesi ve Şehzade Mustafa ile ara
larındaki husumet olarak gösterilir (bk. 
Anhegger, 1/ı 1 ı 949 1. s. ı 58) Ölüm tarihi 
kitabesinde 878 ( 1474) diye kayıtlı dır. Ba
zı Osmanlı kaynaklarında ise 3 Rebiülev
vel 879 (18 Temmuz 1474) veya 3 Rebiü
lahir 879 (17 Ağustos 1474) olarak verilir. 

İstanbul'da yaptırmış olduğu türbede 
medfund ur. 

Mahmud Paşa'nın idamı özelikle ilim ve 
sanat erbabı arasında büyük üzüntü ile 
karşılanmıştır. Bu durum onun sanatçı 

ların en büyük hamisi olma sıfatıyla ilgi
lidir. Halk tarafından çok sevilen. vela
yetine hükmedilen. "veli" sıfatıyla anılan 
Mahmud Paşa kaynaklara göre hiçbir Os
manlı vezirinde bulunmayan özelliklere 
sahipti. Eşrefoğlu Rumi'nin müntesiple
ri arasında bulunduğu nakledilir. HurGfi
ler'e karşı olan tutumu ve padişahın on
lara karşı duyduğu ilgiyi önlemesi döne
min şairleri tarafından övülmüştür. Adı

na birçok eser kaleme alınmıştır. Mesela 
En veri Düstı1mame'sini, Abdürrahim Ka
r ahisari Vahdetname'sini, Şükrullah da 
Behcetü 't-tevarih adlı eserini ona ith af 
etmiştir. Musannifek diye tanınan Ala
eddin Ali el-Bistami de TuJ:ıfe -i MaJ:ımCı 

diyye adlı Farsça eserini onun adına yaz
mıştır (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3 ıOO , ll, vr. 
3 ı Sb). Tezkire yazariarına göre kuwetli bir 
şair olan Mahmud Paşa şiirlerinde "Adni" 
mahlasını kullanmıştır. Bazı yazariara gö
re nesri ve inşası nazmından daha kuv
vetlidir. Türkçe ve Farsça şiirle riyle altı 
adet Farsça mektubunu ihtiva eden bir 
divanı vard ı r (İÜ Ktp .. TY. nr. ı962) Daha 
ziyade terbiyevi ve lirik şiirler yazan Mah
mud Paşa. örf ve adetleri aksettiren mıs
ralar yanında darbımesellere de yer ver
miştir. İran edebiyatını çok iyi bildiğ i ve 
büyük İran şairlerine nazireler yazdığı an
laşılmaktadır. Çeşitli münşeat mecmua
larında mektup örnekleri yer alır (Sarı Ab
dullah, Münşefıt, Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3333. vr. 45b). Ayrıca sonradan 
kaleme alındığı anlaşılan ve yaygın olarak 
okunduğu bilinen Menakıbname'si mev
cuttur (İÜ Ktp., TY, nr. 2425). Menokıb

name birkaç defa yayımlanmıştır (bk. 
bi bl) 

Mahmud Paşa'nın birçok hayır eseri 
yaptırdığı bilinmektedir. Özellikle istan
bul'da onun adıyla anılan semtle şehrin 
fetihten sonraki ilk eserlerinden olan ca
mi (867/1463). türbe (878/1473-74). ha
mam (871/1466-67). mahkeme, mektep, 
medrese (877/1472-73), imaret (867/ 
ı 463), kütüphane, çeşme, han (Kürkçü 
H an ı) ve tekke ile 265 dükkandan ibaret 
çarşı inşa ettirmiştir. Ankara'da yine 
mescid ve bedesteni ile (bugün Anado lu 
Medeniyet leri Müzesi) (869-876/ 1465-
14 7 ı) bir h anı, Bursa'da kervansarayı 
(866/1462) ve mescidi, Edirne'de cami 
(Taşlık Camii 865/1461) , Hasköy'de ha
mam ve medresesi, Sofya'da cuma cami-
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si, sebili, medresesi ve hanı vardır. Bun
lara ayrı ayrı vakıflar tanzim etmiştir. Sa
fer 878 (Temmuz 1473) tarihli vakfiyesin
de ( BA, TD, nr. 25 ı, ı 09 vd ) İ stanbul'daki 
cami, Edirne'deki hamam vb. eserlerine 
Çatalca, Silivri ve Kırklareli'de çeşitli köy
leri vakfettiği kayıtlıdır. 
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MAHMUD PAŞA 
CAMii ve TÜRBESi 

Kahire'de 
Osmanlı Valisi Mahmud Paşa'nın 

yaptırdığı cami ve türbe. 
.J 

Selahaddin Meydanı'nda bulunan ve 
Mescidü'l-MahmGdiyye (Camiu'J-MahmGdiy
ye) diye anılan cami, tavanındaki Arapça 
kitabesine göre Mısır Valisi Mahmud Pa
şa tarafından 975'te (1567-68) inşa etti
rilmiştir. 1885 yılında zemini. pencereleri 
ve kapıları değiştirilmiş. 1904-1906 yıl
larında da onarılmıştır. Evliya Çelebi'nin 
Seyahatndme'sinde, "Rum tarzı cami-i 
zlbadır, on iki kademe taş nerdüban ile 
çıkılır bir küçük şirin cami dir" diye tanıt
tığı eser. günümüzde yenilenmiş büyük 
bir çevre duvarı ile kuşatılan bir bahçe 
içinde kırmızı- beyaz renkli düzgün kes
me taşlardan yapılmıştır. 

Caminin güneybatısındaki ana cephesi 
Selahaddin Meydanı'na bakmaktadır. Ya
pının batı köşesinde kemerlerle taşınan 
kubbeyle örtülü bir sebil bulunmaktaydı. 
1880 yılına kadar sağlam olan sebilin ze
mininin mermerle kaplı olduğu belirtil
mektedir. Bina meyilli bir arazide yapıl
dığından portaline yirmi basarnakit bir 
mermer merdivenle ulaşılmaktadır. Dik
dörtgen çerçeve içine alınmış üç dilim li 
porta! kemerinin içinde üç sıra mukarnas 
dizisine yer verilmiştir. Bunun altında, iki 
tarafında birer sütunçe olan dikdörtgen 
şekilli küçük bir pencere ile daha altta ba
sık kemerli kapı açıklığı mevcuttur. Cep
heden hafif taşkın yapılan cümle kapısı
nın iki tarafında, soldaki daha geniş olan 
ve mukarnas dizileriyle sonuçlanan birer 
yüzeysel dikdörtgen niş içinde altta de
mir parmak.lık.lı ve dikdörtgen şekilli, üst
te sivri kemerli pencereler açılmıştır. Ay
rıca cephenin batı ucunda herhangi bir 
çerçeve içine alınmadan altta iki dikdört
gen şekilli, üstte iki sivri kemerli pencere 
simetriye dikkat edilmeden yerleştiril
miştir. Güney ucunda minarenin yer al
dığı yapının kuzeydoğu cephesi minare 
dışında bu cephenin kopyası gibidir. Ara-
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zin in kot farkından dolayı diğerlerine gö
re daha fazla yüksekliğ e sahip kuzeybatı 
cephesi, birer sıra mukarnasla nihayet
leneo üç yüzeysel dikdörtgen n işle hare
ketlendirilmiştir. Yandakilere göre daha 
geniş tutulmuş olan ortadaki niş içine 
altta üç demir parmak.lık.lı ve dikdörtgen 
şekilli, üstte üç adet Memlük tarzında üç
lü pencere açılmışken iki yandaki nişler 
içine altta birer dikdörtgen şekilli, üstte 
birer sivri kemer li pencerenin yerleştiril
diği görülmektedir. 

Kenarları 19,75 m. ölçüsünde kare 
planlı iç mekana 2,60 m. genişliğinde ve 
0,80 m. derinliğindeki cümle kapısından 
girilmektedir. Cümle kapısıyla kuzeydoğu 
cephesinin ortasında, helaların bulundu
ğu bölüme geçit veren kapıyı birbirine 
bağlayan ve zemini diğer kısırnlara göre 
0.20 m. daha aşağıda olan geçit, yapıyı 
19,75 x 8,60 m. ölçülerinde iki bölüme 
ayırmaktadır. Caminin ortasındaki dört 
sütun aydınlatma bölümünü taşımakta
dır. Diğer mekanlar ise düz ahşap tavan
la örtülmüştür. Bu taşıyıcı ve örtü siste
mi Mahmud Paşa Camii'nde, birbirine 
uygun yapı elemanlarının sıralanınasm
dan meydana gelen nef düzeni yerine Os
manlılar'ın kubbeli yapılarının da etkisiyle 
kare mekan içinde uygulanan bir merkezi 
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plan şeması oluşturmuştur. Daha sonra 
Hidiv İsmail Paşa'nın annesi Hoşyar Ka
dınefendi'nin emriyle inşaatına başlanan 
ve 1912 yılında tamamlanarak ibadete 
açılan Rifal Camii ile Kral Fuad'ın 1918'de 
yeniden yaptırdığı Abidin (Fethu'l-Meleki) 
Camii'nde orta bölümü kubbeli olarak 
aynı plan uygulanmıştır. 

Zemini taş döşemeli olan yapının tava
nında görülen yıldız ve kıvrık dal motifli 
çok renkli tezyinat. Memlük yapılarının 
tavan süslemesinde yaygın olarak tatbik 
edilen ve Mısır'ın Osmanlı dönemi eser
lerinde de kullanılan kalem işi süsleme
lerin en güzel örnek.lerindendir. Caminin 
iç mekanı, beden duvarlarındaki iki katlı 
pencereler yanında orta bölümü örten 
aydınlatma fenerinden gelen ışıkla aydın
latılmaktadır. Kıble duvarının ortasında, 

şu anda mevcut olmayan iki sütunçenin 
desteklediği sivri kemerli ve yarım daire 
şekilli süslemesiz bir mihrap bulunmak
ta, hemen sağında basit yapılı ahşap min
ber yer almaktadır. Kuzeybatı duvarının 
ortasında alt ve üst pencerelerin arasın
da duvar içindeki merdivenle ulaşılan 
Memlük tarzında ahşap müezzin mahfili 
bulunmaktadır. 

Yapının güney köşesine bitişik minare, 
zeminden başlayarak cephenin üst sevi
yesine kadar uzanan silindirik bir kaide 
üzerinde yükselmektedir. Cephe ile aynı 
hizada mukarnas dizileri üzerine oturan 
birinci şerefenin korkuluğu dendanların 
devam ettirilmesiyle oluşturulmuştur. Taş 
bilezikle başlayan gövdede yine mukar
nasların taşıdığı ikinci şerefe yer almak
tadır. Silindirik petek ve kurşunla kaplı 
mahruti külahla son bulan minarenin yü
zeyleri dikey silmelerle hareketlendiril
miştir. 

Türbe. Cami ile aynı tarihte yapının kı b
le duvarına bitişik olarak inşa edilen ve 
cami mihrabının solundaki kapıdan geçi
lerek ulaşılan türbe, malzeme ve cephe 
düzeni açısından camiyle benzer özellik
lere sahiptir. Cephelerinde birer sıra mu
karnasla nihayetlenen nişler içinde iki sı
ra pencereler açılmıştır. Bunlardan altta
kiler dikdörtgen şeklinde, üsttekiler sivri 
kemerlidir. Kare alt yapıdan kubbe yuvar
Iağına üçgenlerle geçilmektedir. Bunun 
dört yönünde altta üç kemerli, hemen 
üstünde üç yuvarlak pencereden oluşan 
açık.lık.lara yer verilmiştir. Türbenin üze
rini örten M em lük tarzındaki soğan ku b
benin eteği biri kör, diğeri açık periyodik 
olarak düzenlenmiş bir kemer dizisiyle 
hareketlendirilmiştir. 6,28 x 6,75 m. öl
çülerinde yaklaşık kare planlı bir mekan-


