
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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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-


