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

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

(ö. 924/1518) 

Behmenl sultanı 
(1482-1518). 

_j 

_j 

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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dar'da 200 kişilik muhafız birliğiyle güç 
gösterisinde bulundu. Yusuf Adil'den çe
kinen Nizamülmülk Bahri ona merkezde 
kalarakyönetimde yer almasını teklif et
ti; fakat Yusuf Adil, bir asker olduğunu ve 
sultana gerektiğinde bu alanda yardımla 
yükümlü bulunduğunu bildirerek şehir 
dışındaki yerine çekildi. Ancak Nizamül
mülk, sultanı ikna edip Yusuf Adil ve di
ğer kumandanların cü! us vesilesiyle ya
pılacak törenden sonra askerleriyle bir
likte eya! etlerine dönmeleri hususunda 
ferman çıkarttı. Tören sırasında Niza
mülmülk sultana merkezdeki Türkler'in 
yönetime çoksıkıntı verdiğini, onlardan 
kurtulmak gerektiğini söyleyince şehrin 
kapıları kapatıldı ve içeride mahsur ka
lan Türkler' e karşı gün boyu devam eden 
bir katliam yapıldı. Bu katliamdan ancak 
yerliler le iyi ilişkileri olan ve katliama ses
siz kalan Kasım Berid adlı bir Türk ku
mandanla adamları kurtulabildL Bu sıra
da şehir dışında bulunan Yusuf Adil olay
lardan duyduğu üzüntü sebebiyle yerini 
terkederek Bicapur'a gitti. 

Olaylardan sonra Bidar'da otorite sul
tanın annesiyle Başvezir Nizamülmülk, 
Vezir Fethullah İmadülmülk ve güvenlik
ten sorumlu Kasım Berid'in eline geçti. 
1486'da Mahmud, on altı yaşına geldiğin
de kendisine yakın olan kumandanların
dan Dilaver Han Ha beşi'nin t elkiniyle bun
ların nüfuzunu sona erdirmek için emir 
verdi. Nizamülmülk ile İmadülmülk ken
dilerine hazırlanan suikasttan kurtuldu
lar; Mahmud onlardan özür dilemek zo
runda kaldı. Nizamülmülk Bidar'da kal
mayı tercih ederken İmadülmülk iktaı 
olan Berar'a gitti ve bir daha Bidar'a dön
medi. Ancak Nizamülmülk bir müddet 
sonra Sultan Mahmud'un emriyle öldü
rüldü. Bu durum Afakller'in yeniden yö
netimde ağırlık kazanmasına yol açtı. 

Sultan Mahmud kendini sefahate verince 
Dekkeni ve Habeşi kumandanları Afaki
ler'e karşı yeni bir plan hazırladılar ve sa
raya girerek sultanın etrafındaki Aziz Han, 
Ali Han ve Seyyid Mirza Meşhedi adlı ku
mandanları öldürdüler. Sultan Mahmud 
da bu sırada yardıma gelen Kasım Be
rid'in askerleri sayesinde kurtulabildL Şe
hirdeki bütün Hintliler'in öldürülmesini 
emreden Mahmud'un başlattığı yeni bir 
katliam ancak üç gün sonra Şah Muhib
bullah adlı bir alimin müdahalesiyle dur
durulabildi. 

Olayların ardından Sultan Mahmud bir 
kutlama yapılmasını istedi ve canını kur
tardığı yere günümüzde hala ayakta olan 
bir sarayın inşasını emretti. Ancak onun 
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şaşaalı yaşayışı sebebiyle Behmeni top
raklarında çok geçmeden yeniden huzur
suzluklar baş gösterdi. Önce Kasım Berid 
ayaklanarak kendini zorla başvezir tayin 
ettirdi; Balaghat, U d gir ve Kelyani (Kalya
ni) vilayetlerini iktalarına kattı; çok geç
meden bütün idari işleri eline aldı. Bu sı
rada, öldürülen Vezir Nizamülmülk'ün oğ
lu M elik Ahmed de isyan ederek Maha
raştra'daki bütün kaleleri eline geçirdi; 
Bidar'a girip zaptettiği bu yerlerdeki ha
kimiyetini n sultan tarafından tanınma
sını ve babasının unvanının kendisine 
verilmesini sağladı. Sultan Mahmud'un 
Melik Ahmed'i ortadan kaldırmak üzere 
görevlendirdiği ordu onun askerleri tara
fından mağlup edildi. M elik Ahmed , bu 
zaferin anısına bir müddet sonra Nizam
şahi hanedanının merkezi olan Ahmed
nagar şehrini kurdu (895/1490). Öte yan
dan Kasım Beri d, Bicapur'a çekilmiş olan 
Yusuf Adil'den kurtulmak için bir plan 
hazırlamış ve Vıjay Nagar racasını Yusuf 
Adil'in toprakların ı işgal etmesi için teş
vik etmişti. Kasım Berid, Melik Ahmed'i 
de Yusuf Adil' e karşı tahrik ederek on
dan kurtutmayı ummuştu. Ancak Yusuf 
Adil, Melik Ahmed'le anlaşarak hem Ka
sım Berid'i yenilgiye uğrattı hem de Vüay 
Nagar racasının işgal ettiği topraklarını 
geri aldı. 

898'de (1492-93) isyan eden İran asıllı 
kumandan Sahadır Geylan!. Gucerat sı
nırındaki Mahaim vilayetini zaptederek 
yağmal attı. Gucerat Sultanı Mahmud Be
garha. Sultan Mahmüd'dan duruma mü
dahale ederek halkın mallarının yağma
cılardan alınıp kendilerine verilmesini ta
lep edince endişelenen Mahmüd ikta sa
hibi kumandanianna Sahadır Geylani'yi 
durdurmaları talimatını verdi; kendisi de 
aynı amaçla yola çıkarak Yüsuf Adil ile bu
luştu. Bunun üzerine teslim olmaya ikna 
edilen Sahadır yine de öldürülmekten 
kurtulamadı ( 899/1494) 

Sultan Mahmud 902'de (1497) oğlu Ah
med'i Yusuf Adil'in kızı Blbi Sitti ile evlen
dirdi ve Kasım Berid'den kurtulmak için 
Yüsuf Adil'i Bldar'a davet etti. Ancak bu 
plan başanya ulaşmadı ve Kasım Berid 
vefat ettiği 1 S04'e kadar kontrolü elinde 
tutmaya devam etti. Onun ölümünün ar
dından oğlu Emir Ali Ber!d başvezirliği üst
lenerek fiilen yönetime hakim olmaya de
vam etti. Bu dönemde vilayetlerdeki ikta 
sahipleri de artık bağımsız hareket etme
ye başlamışlardı. Komşu Hindu hakimle
riyle Vüay Nagar ve Orissa racaları Beh
men! topraklarını işgale başlayınca Sul
tan Mahmud 923'te ( 1517) Yüsuf Adil ile 

birlikte racalara karşı giriştiği savaşta 
mağlüp oldu. Böylece yavaş yavaş küçük 
bir eyalet haline gelen Be h m eni Sultanlı

ğı, Mahmud'un 4 Zilhicce 924'te (7 Aralık 
1518) ölümünden sonra hızla parçalan
ma sürecine girdi. Ali Berld'in kontrolün
de dört sultan tahta geçti. Mahmud'un 
oğlu ve son Behmenl Sultanı Kelimullah, 
Ali Ber!d'e karşı Babür Şah'tan yardım is
tediyse de durumun Ali Berid tarafından 
öğrenilmesi üzerine endişetenerek Ah
mednagar'a çekildi. Kellmullah'ın muhte
melen 1538'de vefatıyla Behmenl toprak
ları beş mahalli hanedan arasında (Adil
şahller, Nizamşah!ler, imadşahiler, Kutub
şahller-ve Beridşahller) paylaşıldı. 
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MAHMUD ŞELTÜT 

(bk. ŞELTÜT, Mahmud). 

MAHMUD ŞIEVKET PAŞA 
(1856-1913) 

Il. Meşrutiyet devri sadrazamı. 
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Bağdat'ta doğup büyüdü, bundan ötü
rü Arap lakabıyla da anılır. Abdülmecid 
devri mutasarrıflarmdan Çeçen asıllı Ket
hüdazade Süleyman Bey'in oğludur. Kök
lü bir Türk ailesinden gelen annesinin 
soyu IV. Murad dönemine kadar uzanı r. 

Bağdat'taki rüşdiyede bir yıl okuduktan 
sonra askeri okula devam etmek üzere 
İstanbul'a geldi ( 1870) Üsküdar Atlama
taşı Askeri Rüşdiyesi'ne iki yıl devam edip 
Kuleli Askeri İdadlsi'ne kaydoldu (ı 873) 
Burayı bitirince 1876'da Mekteb-i Harbi
ye'ye girdi ve 1878'de mezun olup erkan-ı 
harbiye sınıfına geçti. 1880'de burayı da 
yüzbaşı rütbesini almış olarak bitirdi ve 


