
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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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-



nına faydalı hizmetlerde bulunma arzusu
nu şiddetle hissetmiş olarak lll. Selim'in 
takdirini kazanmıştır. Mahmud Raif "va
tan" kavramını çağdaş anlamda kullanan
ların öncülerindendir. Donanma müste
şarı sıfatıyla bulunduğu Korfu ve küçük 
Vido adasının muhasarası esnasında plan 
ve haritalar çizerek İstanbul'a gönder
miştir. Ayrıca başarılı bir relsülküttablık 
hizmeti vermiştir. Bu konumuyla ilgili ola
rak ele aldığı meseleler reform girişimle
rinin ayrılmaz birer parçasını teşkil eder. 
Yabancı elçilerin suistimalieri neticesinde 
Osmanlı ticaretine ağır zararlar veren, 
yabancı devletlerin himayesinde faaliyet 
gösteren beratlı tüccarlar konusu ve Rus
ya'nın teşvikiyle Karadeniz'in diğer dev
letlerin ticaretine açılması için yapılan 
zorlamalar uğraştığı meselelerin başında 
gelir. Osmanlı tebaası olan tüccarların 
yurt dışındaki çıkarlarını gözetmek ama
cıyla Napoli, Marsilya. Cenova, Venedik, 
Mesina. Malta. Liverno gibi Akdeniz li
manlarında konsolosluklar kurulmasını 
sağlamıştır. Karadeniz'in özellikle küçük 
Avrupa devletlerinin ticaretine açılması
na başarıyla karşı koymuştur. Bu konuda 
Hollanda elçisi Van Dadem ile, Hollanda'
ya verilmiş olan 1612 tarihli ahidnamenin 
yorumlanması hakkında yaptığı görüş

meler kendisinin relsülküttab sıfatıyla 
meseleleri ele alışındaki dirayet. üstün 
bilgi ve yüksek müzakereci özelliğini göz
ler önüne serer (Beydilli, TTK Belleten, 
LV/214 ı 1991 J, s. 722-727). 

Eserleri. Mahmud Raif'in çalışmalarını 
harita tercümeleri, coğrafyaya dair çalış
ması İngiltere'ye dair gözlemlerini içeren 
sefaretnamesi ve Nizam-ı Cedld'le ilgili 
eseri olmak üzere dört grupta toplamak 
mümkündür. Mahmud Raif, devrin mu
teber atıası olan Danvii Atıası'nın baş 
tarafındayer alanAvrupa-Asya-Afrika ve 
Amerika kıtalarını gösteren dört adet ha
ritayı tercüme etmiştir. Bunların harita 
çizimlerini yabancı bir mühendis yapmış, 

üzerindeki mevki ve yerleri kendisi dol
durmuştur. İki küre halindeki haritaların 
kalıpları Viyana'da çıkarılmış ve Hasköy'
deki Mühendishane Matbaası'nda basıl
mıştır. Londra'da bulunduğu sırada Fran
sızca olarak hazırladığı Ucaletü '1-coğra
tiyye adlı eseri dönemin çağdaş bilgileri
nin gerisinde kalır. Eseri Viyana masla
hatgüzarı Yakovaki Efendi Türkçe'ye çe
virmiştir. Bu tercüme, Mahmud Raif ve 
Ahmed Vasıf Efendi tarafından gözden 
geçirilerek Üsküdar'da Mühendishane 
Matbaası'nda basılmıştır. Eser. lll. Se
lim'in isteği doğrultusunda bir yıl kadar 

önce yine aynı matbaada basılmış olan 
Atlas-ı Cedid ile birlikte ciltlenmiştir 
(İstanbul 1219). İngiltere'nin durumu ve 
Londra şehriyle ilgili gözlemlerini içeren 
Fransızca eseri Journal de vayage de 
Mahmoud Raif en Angleterre adını ta
şır (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3707). Bu ilginç 
eser İngilizce , Fransızca ve Türkçe ola
rakyayımlanmıştır (tre. Vahdettin Engin , 
"Mahmud Raif Efendi Tarafından Kale
me Alınmış İngiltere Seyahati Gözlemleri", 
ismailAkaArmağanı, İzmir 1999, s. 135-
161 ; tre. M. Alaaddi n Yalçınkaya, "Mahmud 
Raif Efendi as the Chief Secretary of Yu
suf Agah Efendi: The First Permanent Ot
toman-Turkish Arnbassadar to London 
(1793-1797)", OTAM, (1994), V, 422-443; 
kısmi bir Fransızca tercüme, G. Veinstein. 
Mehmed Efendi Le paradis des in{ideles, 
Paris 1981; bu Fransızca tercümenin Türk
çe'si: C. Fıkırkoca, "Bir Osmanlı Gözlem
cisinin İngiliz Siyasal Sistemine Bakışı", 
TT, 11/19 ı 19841. s. 65-67). üç bölüme ayrı
lan eserin birinci bölümde kara yoluyla 
İngiltere'ye kadar olan yolculuk sırasında 
geçilen yerlere temas edilir. İkinci bölü
münde İngiliz müesseselerinin mevcut 
durumu hakkında bilgiler verilir. Son bö
lümde Londra şehri tanıtılır. Mahmud Ra
if'in en önemli eseri Nizam-ı Cedld'le ilgi
li alanıdır. Bir mukaddime, on beş bölüm 
(bahis) ve bir hatimeden oluşan eser yirmi 
yedi levha halinde otuz altı parça gravürle 
süslenmiş ve Fransızca olarak yine Mü
hendishane Matbaası'nda 1798'de 200 
adet basılmıştır (Tableau des nouveaux 
rı?.glemens de l'Empire ottoman) . Ancak 
kitabın Fransızca tercümesini Mahmud 
Raif'in yapmadığı ortaya çıkmıştır (Bey
dilli, Türk Bilim ve Matbaacı/ık Tarihin
de Mühendishane, s. 155 vd.) . Fransızca 
eser, Mahmud Raif tarafından telif edi
len Numune-i Menazım-ı Cedid-i Se
lim Hanibaşlıklı bir metne dayanmakta
dır. Bu eserin yapılan reformları yabancı

lara tanıtmak amacını taşıdığı ve bundan 
dolayı Fransızca'ya çevrilerek basıldığı an
laşılmaktadır. Nitekim nüshalardan 1 00 
tanesi devrin relsülküttabı Atıf Efendi'ye 
teslim edilerek dağıtımı sağlanmıştır. 

Bunlardan biri Berlin sefiri Mehmed Esad 
Efendi tarafından Prusya zabitlerinden 
J . H. von Menu'ya verilmiş ve Almanca'
ya yapılmış olan tercümesi (Darstellung 
der neuesten Verordnungen im türkisehen 
Reiche von Mahmud Re if E {fendi) 1802'
de Berlin'de basılmıştır. Eseri ayrıca R. 
Halid Ziyade Arapça'ya çevirmiştir (et-Tan
:;;fmatü ' l-cedfde fi 'd-devleti 'l-'Oşmaniyye, 

Trablus ı 985). Kitabın Fransızca baskısın-

MAHMÜD SEHABEDDiN 

dan ilmi kullanıma uygun olmayan zayıf 
bir Türkçe tercüme ve tıpkıbasımını Hüs
rev Hatemi ve Arslan Terzioğlu gerçek
leştirmiştir (Osmanlı İmparatorluğu 'nda 
Yeni Nizam/ar Cedveli, İstanbul 1988). 
Eserin özgün Osmanlıca metni ve Fran
sızca neşrinin yeni bir tıpkıbasımı Kemal 
Beydilli ve İlhan Şahin tarafından hazırla
narak yayımlanmıştır (Mahmud Raif Efen
di ve Nizam-ı Cedfd'e Dair Eseri, Ankara 
2001). 
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!il KEMAL BEYDiLLi 

MAHMUD sAMi PAŞA 
(bk. BARÜDİ, Mahmud Sami Paşa). 

MAHMÜD ŞEHABEDDİN 
( ~~ 01-~,..,.,~ ) 

(ö. 924/1518) 

Behmenl sultanı 
(1482-1518). 
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Hindistan'ın Dekken bölgesinde kurul
muş olan Behmenl Sultanlığı'nın on dör
düncü hükümdarıdır. S Safer 887'de (26 
Mart 1482) babası Muhammed Şah'tan 
sonra tahta geçti. Bu sırada henüz on iki 
yaşında olduğu için annesinin isteğiyle 
yerli kumandanlardan (Dekken1'1erve uzun 
zaman önce buraya yerleşen Habeşller) 
M elik Hasan (Nizamülmülk Bahri) idari işle
ri üzerine aldı. Bu durum aslen Hintli ol
mayan eşraf ve kumandanları (Afakller. 
Garlbller) rahatsız etti. Bunların arasında 
en nüfuzlusu olan Yusuf Adil, yeni sulta
na bağlılığını bildirmek için geldiği Bl-
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