
yer almakta olup kapısı içeridendir. Yapı 
XVII ve XVIII. yüzyılda çıkan şehir yangın

larında büyük zarar görmüştür. 1169 
( 1755-56) yılında lll. Osman tarafından 
esaslı bir şekilde tamir edilen camide 
mihrap ve minber yenilenmiştir. Cami 
1766 depremi dolayısıyla 178S'te. 1827 
yangın ı dolayısıyla 1828 - 1829'da tekrar 
onarım görmüştür. Hünkar mahfili de bu 
dönemde ll. Mahmud tarafından ilave et
tirilmiştir. 1936-1940 yıllarında Vakıflar 
idaresi'nin gerçekleştirdiğ i geniş kapsamlı 
bir tamirden sonra yapının minaresi de 
bugünkü halini almıştır. Yine bu çalışma
lar sırasında mahfili teşkil eden ahşap 
kısımlarla daha önceden kesme ve yont
ma taş bloklarının üzerine konulan sıvalar 
kaldırılmış. kalem işleri ve alçı pencere
ler yenilenmiştir. Hadikatü'l-cevami'
de caminin avlusundaki çeşme ve sebilin 
Darüssaacte Ağası Mustafa Ağa tarafın
dan yaptınldığı kaydedilmektedir. 

Mihrabının önünde yer alan türbe 1473 
yılında inşa edilmiştir. Gösterişsiz giriş ka
pısı üzerinde üç satırlık inşa kıtabesiyle 
birlikte 1 730 tarihli bir tamir kıtabesi de 
bulunmaktadır. Sekizgen planlı türbe 
kasnaksız bir kubbe ile örtülüdür. Sekiz
genin her yüzü saçak kornişine kadar 
yükselen bir çerçeve içine alınmıştır. Bu 
çerçeve içindeki silmeli ikinci bir çerçeve
de altlı üstlü iki pencere vardır. Birer sil
meyle çevrili alt pencereler dikdörtgen 
olup sivri kemerli alınlıklıdır. Üst pence
reler ise sivri kemerlidir. Cephelerde alt 
pencerelerin üstüne kadar olan bölüm sa
de köfeki taşı ile. daha yukarısı çini kak
malı olarak düzenlenmiş. köfeki taşları 

nın oyulması ve bu yuvalara aynı biçimde 
tirüze ve lacivert renklerde çinilerin yer
leştirilmesiyle süslenmiştir. Selçuklu üs
!Gbundaki çini süslemeleriyle istanbul'un 
yegane eserlerinden biri olan Mahmud 
Paşa Türbesi'nin içi çok sadedir. iç zemin
de yer alan ahşap döşemenin altında öz
gün tuğla döşeme bulunmaktadır. Tür-

Mahmud 
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Türbesi 

benin ortasında mermer bir kaide üstün
de Mahmud Paşa'nın sandukası . kapı ta
rafında oğluna ait daha küçük bir sandu
ka yer alır. Yapı 1827'de ve 1949-1950 yıl
ları arasında restore edilmiş. bu çalışma
lar sırasında çini kaplamalara dokunul
mamıştır. Cami ile türbe arasındaki ha
zirede saray mensuplarıyla yüksek dere
cede din ve devlet adamlarının kabirieri 
bulunmaktadır. 

Caminin batısında bulunan ve kapısın
daki kitabe 871 (1466-67) tarihini göste
ren Mahmud Paşa Hamamı. Edirne Tah
takale Hamarnı ile başlayan büyük ha
mam ölçüsünün devamı niteliğinde zen
gin bir örnektir. istanbul'un en eski ha
mamlarından biri olan yapı çifte hamam 
olarak inşa edilmiştir. Kadınlar kısmı 
17SS'teki bir yangında harap olmuş ve 
1878'de yıktınlarak yerine Abud Efendi 
Hanı yapılmıştır. Bugün mevcut olan er
kekler kısmının soğukluğu mukarnaslı 
kapı n işi ve cephesiyle abidevi görünüş
tedir. 27 m. yüksekliğinde ve 17 m. ça
pındaki ku b besi aydınlık fenerli olup mu
karnaslı tromplarla duvarlara oturur. 
llıklık ile soğukluk bölümü arasına hela
lar yerleştirilmiştir. I lıklık iki eyvanlı ve iki 
köşe hücrelidir. Küçük bir ku b be ile örtü
lü mek2ının soğukluk yönünde dilim li ya
rım kubbeli düzeni oldukça ilginçtir. Sı
caklık bölümü beş yönde nişleri olan bir 
sekizgen, buraya açılan iki yan eyvan ve 
eyvanların iki yanında yer alan dört hal
vet hücresi şeklinde tasarlanmıştır. Yapı 
1953'te restore edildikten sonra bir süre 
yine hamam olarak kullanılmış, ardından 
bir depoya, 1990'lı yıllarda çarşıya dönüş

türülmüştür. 

Mahmud Paşa'nın birinci sadrazamlığı 

sırasında ( 1456-1467) hamamla birlikte 
yapılmış olduğu düşünülen Mahmud Pa
şa Hanı (Kürkçü Han) XV. yüzyıldan kalan 
tek han örneğidir. iki katlı ve iki aviulu 
yapı bugün daha çok Kürkçü Han olarak 
bilinmektedir. Vaktiyle kare planlı büyük 
avluda Hacı Küçük tarafından yaptırılan 
bir mescid bulunuyordu. Daha ufak olan 
kuzeydeki avlu çok harap olmuştur. XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda çıkan yangınlarda za
rar gören yapı birçok defa onarılmıştır. 

87Tde (1472-73) yıllarında inşa edilen 
Mahmud Paşa Medresesi caminin doğu
sundadır. XX. yüzyılın başında yıkılmış 
olan yapıdan bugün sadece 6,80 x 7,50 m. 
ölçülerindeki dershanesi kalmıştır. Planı 
pek bilinmese de istanbul'un büyük med
reselerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının dershane d ışında kalan arsasın
da bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. 

MAHMUD PAŞA KÜTÜPHANESi 

Bu medresede talebelerin yararlanması 
için bir de kütüphane kurulmuştur (b k. 
MAHMUD PAŞA KÜTÜPHANESi). 

Çeşitli divan kayıtlarında Mahmud Pa
şa Mahkemesi'nin adı geçmekle beraber 
mahkemenin, cami içinde işlevleri tam 
olarak bilinmeyen odalarda hizmet gören 
bir kurum olarak mı yoksa bağımsız bir 
yapı olarak mı inşa edildiği anlaşılama
mıştır. Külliyede yer alan sıbyan mektebi 
ve imaretten ise günümüze hiçbir iz kal
mamıştır. 

Cami avlusunun doğu yönündeki kapısı 
önünde dört yüzlü bir meydan çeşmesi 
mevcuttur. Sivri kemerli. nişli üç yüzün
de çeşme vardır. Birkaç defa tamir gören 
yapı son yıllarda yenilenmiştir. Vaktiyle 
cami avlusunun N uruosmaniye yönünde 
1 025 ( 1616) tarihli bir çeşme bulunuyordu. 
Darüssaade Ağası Hacı Mustafa Ağa tara
fından yaptırılan bu çeşme daha sonra ye
rinden sökülmüştilr. Cami avlusunda yine 
aynı kişi tarafından inşa ettirildiği bilinen 
sebil ise günümüze kadar gelmemiştir. 
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i.! FiLiZ GüNDÜZ 

1 MAHMUD PAŞA KÜTÜPHANESi -, 

Mahmud Paşa'nın 

L 

(ö. 878/1474) 
İstanbul' da kendi adını taşıyan 
senıtte yaptırdığı medresede 

kurduğu kütüphane. 
_j 

Fatih Sultan Mehmed devri sadrazam
larından Mahmud Paşa. istanbul'da bir 
cami etrafında toplanan medrese, ima
ret. sıbyan mektebi, mahkeme, türbe, 
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MAHMUD PASA KÜTÜPHANESi 

hamam gibi bölümlerden meydana gelen 
bir külliye kurmuş, bu külliyede yer alan 
medresenin (877/1472-73) talebelerinin 
yararlanabilmesi için de bir kütüphane 
tesis etmişti. Medresenin 878 (1473-74) 
tarihli vakfiyesinin İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defteri'ne kaydedilen özetinde 
buraya verilen 195 kitap, adları belirtil
meden çeşitli konu başlıkları altında sa
dece her konudaki kitap adedi söylene
rek zikredilmiştir. Vakfiyesine göre med
rese kütüphanesine günlükS akçe ücret
le hafız-ı kütüb tayin edilmiştir. Muhtelif 
vakıf kayıtlarından Mahmud Paşa Med
resesi hatız-ı kütübüne yemek bedeli (ta
amiye) verildiği de anlaş ılmaktadır (BA, 
MAD, nr. 5102, s. 79, 140,463, 510) . 

Bazı vakıf kayıtlarına göre Mahmud Pa
şa Kütüphanesi'ndeki kitaplar, medrese 
odaları zemin seviyesinde inşa edildiği ve 
arka pencereleri de bulunmadığı için ha
va ve güneş alamadığından (Kütükoğlu, 

s. ı 08) gerektiği gibi korunamamış, za
manla bir kısmı harap olmuştur. 1130 
(1718) tarihli bir kayıtta kütüphane ta
miri için 2400 akçe harcandığı belirtil
mektedir (Evkaf-ı Hümayun Müfettiş liği, 

nr. ıo9, s. ı6-ı8). Medrese ayrıca 11 97 
(1783), 1248 (1832), 1257 (1841) ve 
1290-1291 (1873-1874) yıllarında tamir 
görmüştür. 

13 Zilkade 1191 ( 13 Aralık 1777) tarihli 
bir vakıf kaydına göre kütüphanedeki do
laplarda bulunan kitapların elli yıldan beri 
açılıp sayılmadığından toz toprak içinde 
kaldığı ve bir kısım kitapları böceklerin 
yediği medrese öğrencileri tarafından ha
ber verilince vakfırı mütevellisi ve Evkaf-ı 
Hümayun müfettişliğince görevlendirilen 
kişiler dalapiarı açıp kitapları temizledik
ten sonra saymışlar. bunları hafız-ı kütü
be teslim ederek yeni bir defteri n hazır
lanmasını istemişlerdir (VGMA, nr. 7 41, 
s. 336). Darüssaade ağasının gönderdiği 

Safer 1192 (Mart 1778) tarihli bir yazıdan 
anlaşıldığına göre medresedeki dolapta 
bulunan 341 cilt kitap tamir edilmiş ve 
kütüphanenin çalışma düzeni yeniden be
lirlenmiştir (VGMA, nr. 741, s. 340). 

Daha sonraki tarihlerde de kütüphane
nin fiziki durumunda bir iyileşme olma
dığından kitapların korunması için bazı 

tedbirler alınmaya çalışılmıştır. 19 Nisan 
1326 (2 Mayıs 191 O) tarihli bir belgede, 
bu tarihte kütüphaneler müfettişi bulu
nan Hasan Tahsin Efendi'nin bildirdiğine 
göre Mahmud Paşa Medresesi'ndeki kü
tüphanede mevcut bazı kitaplar rutubet 
sebebiyle büyük zarara uğradığından ge-
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çici olarak Nuruosmaniye Kütüphanesi'
ne nakledilmiş ve burada camekanlı bir 
dolap içine yerleştirilmiştir. Ancak yirmi 
beş kitap rutubetten küıçe haline geldi
ğinden bir sandığa yerleştirilerek kaldı

rılmıştır (BA, MF. KTV, Dosya nr. 6, Evrak 
nr. 25 ). Yine Hasan Tahsin Efendi, kolek
siyanda mevcut kitaplar sayıldığında kü
tüphanede 364'ü Mahmud Paşa, 118'i 
İzmirli Mustafa Efendi vakfından olmak 
üzere 482 kitap bulunduğunu ve bazı ha
yır sahipleri tarafından vakfedilmiş olup 
kütüphane defterine kaydedilmemiş da
ha otuz iki kitabın mevcut olduğunu tes
bit etmiştir ( BA, MF. KTV, Dosya nr. 6, Ev
rak nr. 3 5) . 29 Haziran 1329 (12 Temmuz 
1913) tarihli bir belgede ise Nuruosma
niye Kütüphanesi'ndeki dalapiara yerleş
tirilen Mahmud Paşa Medresesi kitapla
rının yapraklarının birbirine yapışmaması 
için dalapiara raflar yapılması istenmek
tedir (BA, MF. KTV, Dosya nr. 8, Evrak nr. 
ı 0). Mahmud Paşa Kütüphanesi 1914 yı
lında Sultanselim'de kurulan kütüphane
ye, 1924'te Murad Molla Kütüphanesi'ne 
nakledilmiştir. Küçük koleksiyonların bir 
merkezde toplanması amacıyla 1949 yı
lında Süleymaniye'de kurulan kütüpha
neye birçok küçük kütüphaneyle birlikte 
Mahmud Paşa Kütüphanesi'ndeki kitap
lar da taşınmış olup halen Süleymaniye 
Kütüphanesi içinde bulunmaktadır (De
ner, s. 58-59) . Bugün Mahmud Paşa Kü
tüphanesi'nde 359 yazma eser mevcut 
olup Mahmud Paşa Medresesi Kütüp
hanesi ve Rüstem Paşa Kütüphanesi 
Defteri adıyla katalog u da yayımlanmış
tır ( Dersaadet 13 ı ı). 
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(ö. 831/1428) 

Dini -tasaw ufi bir hareket olan 
Noktaviyye'nin kurucusu 

(bk . NOKTAVİYYE). 
L _j 

MAHMUD RAiF EFENDi 
(ö. 1807) 

LOsmanh reisülküttabı ve ısiahat yazarı.J 

Hacegandan İsmail Efendi'nin oğludur. 
İngiliz Iakabıyla anılı r. III. Selim devri yeni
lenme faaliyetleri (Nizam-ı Cedld) içinde 
önemli bir yer işgal eder ve daha ziyade 
bu dönemle ilgili eseriyle tanınır. Klasik 
eğitimini tamamladıktan sonra Tahvil 
Kalemi'nde çalışmaya başladı. Ardından 
Mektübl-i Sadr-ı An Kalemi'ne geçti 
(ı 793) . Londra'da daimi elçiliğin kurul
ması üzerine buraya ilk Osmanlı elçisi 
olarak gönderilen Yusuf Agah Efendi'nin 
maiyetinde sırkatipliğine tayin edildi (ı 2 
Ağustos ı 793). Temmuz 1797 tarihine ka
dar Londra'da kaldı. Dönüşünde Hare
meyn mukataacılığı payesini aldı. Fransa'
nın Mısır'a saldırmasıyla meydana gelen 
Osmanlı -İngiliz ve Rus ittifakı çerçevesin
de Fransız kuwetleri tarafından ele geçi
rilen Venedik denizinde bu cumhuriyete 
ait, Korfu başta olmak üzere çevredeki 
adaların zaptı harekatına iştirak etmek ve 
Rus donanmasıyla irtibatı sağlamak için 
Donanma müsteşarı sıfatıyla Kaptanıder
ya Abdülkadir Paşa'nın yanına verildi; bu 
savaş esnasında Ruslar'la olan yazışma ve 
görüşmeleri üsttendi (Ekim ı 798- Hazi
ran ı 799) istanbul'a dönünce rikab-ı hü
mayun beylikçisi oldu. ingilizler'in de yar
dımıyla Fransızlar'ın Mısır'dan çıkarılması 

amacıyla yola çıkan Sadrazam Yusuf Ziya
eddin Paşa'nın maiyetinde ei-Arlş'e gitti 
ve İngilizler'le olan görüşmeleri yürüttü. 
Dönüşünde, Mısır'da kalması gereken sa
daret kethüdası Osman Efendi'ye veka
Iet etti (ı 800). 1800 Ağustos un da relsül
küttab oldu ve 1804 Ağustosuna kadar bu 
görevde kaldı. Aralık 1806 -Şubat 1807 
arasında rüznamçe-i ewel vekili olarak 
görev yaptı. Şubat 1807'de Karadeniz Bo
ğazı, Anadolu ve Rumeli yöresindeki müs
tahkem mevkiterin inşaat işleriyle görev
tendirildL 17 Reb1ülewel1222'de (25 Ma
yıs 1807) çıkan Kabakçı isyanı esnasında 
kaçarken Sarıyer'de öldürüldü. Tereke
sinin tesbiti neticesinde mal varlığının 
borçlarına yetmediğinin görülmüş olması 

o dönemin ricali gibi şahsi zenginlik pe
şinde koşmadığını gösterir. Kabri Üskü
dar'da Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'ndadır. 

Mahmud Raif çeşitli alanlarda bilgisini 
arttırmaya çalışmış, devletler hukuku, ta
rih, coğrafya, harita 1 plan çizimi ve siya
set ilmine özel ilgi duymuş, Avrupa'daki 
gelişmeleri takip etmiş, daha Londra'ya 
gitmeden önce Fransızca öğrenmiş, vata-


