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da Akkirman ve KiJi uç beyi olarak göste
rir. Oruç b. Adil'in Tarih-i Al-i Osman'ın
da ise sadece Akkirman sancak beyi diye 
kaydedilir. 906 (1501) tarihli bir kayıtta 
Silistre'de sancak beyi olarak bulunduğu

na dair bir atfa rastlanır. Buna göre san
cak beyliği sırasında Bağdan Voyvoda
sı Stefan ile bir alacak davası sebebiyle 
mektuplaşmıştır (If. Bayezid Dönemine 
Ait 906/1501 Tarihli Ahkam Defteri, hk. 
nr. 442). 1497 yazında Polanya Kralı Jan 
Olbracht'ın Boğdan'a hücumu sırasında 
Mesih Paşa savaşa iştirak etmedi ve vay
vadası Yahya Ağa'yı gönderdi. Belki bu 
yüzden Leh ordusu geri çekildikten sonra 
Mesih Paşa aziedildL 904'te ( 1499) V en e
dik' e karşı Mora seferi başlayınca da hac
ca gitti. 

On dört yıl boyunca padişahın güvenini 
yeniden kazanamayan Mesih Paşa. hac 
dönüşünde gerek Sanuto'ya gerekse Ke
malpaşazade'ye göre Çandarlızade İbra~ 
him Paşa'nın ölümü üzerine (ı ı Cemazi
yelevvel 9051 I 4 Aralık I 499) onun yerine 
tekrar vezlriazam oldu. Ancak iki ay son
ra muhtemelen Venedik dostu sayıldığı 
için vezlriazamlığı Hadım Yakub Paşa'ya 
bırakmak zorunda kaldı . Kendisi ikinci ve 
dostu Hersekzade Ahmed Paşa üçüncü 
vezir olarak 1 SOO yılında da süren Mora 
seferine katıldılar. 

Venedik savaşının ardından yeniden 
vezlriazam olan Mesih Paşa. S Ramazan 
906'da (25 Mart I 50 I) Taş-ili'nde Varsak
lı lar'ın destek verdiği Karamanoğlu Mus
tafa'nın bir isyanını bastırmak üzere İs
tanbul'dan hareket etti. Ayaklanmayı 
bastırdı ve Taş-ili bölgesinde askeri istih
kamlar kurarak denetimi sağladı. Ayrıca 
isyana katılan boy beylerinin itaatini sağ
ladı (a.g.e., hk. nr. 332). Görevini başarıy
la tamamladığı için 906 Zilhiccesi ortala
rında (Temmuz ı 50 I) İstanbul'a dönmesi 
istendi (a.g.e., hk. nr. 338). İstanbul'a dö
nüşünün ardından Midilli'nin Fransız ve 
Venedik müttefik donanmaları tarafın
dan alındığını padişaha bildirmediğinden 
ll. Bayezid'in gazabına uğradı. Hatta sul
tan elindeki yayı birkaç defa başına vura
rak kendisine ağır sözler söyledi. Bu olay
dan birkaç gün sonra 6 Cemaziyelewel 
907'de (ı 7 Kasım ı 50 ı) Galata'da yangın 
söndürme çalışmalarını gözetlerken dü

şen bir taşla bacağından ağır yaralandı 
ve ardından vefat etti. Öldüğü yıl İstan
bul'da bir cami ( kiliseden çevrilen Badrum 
Camii) yaptırmasınarağmen ağabeyi Has 
Murad Paşa'nın İstanbul Aksaray'daki ca

misinin yanına defnedildi. Mezar taşı ora
da hala mevcuttur. 
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Mesih Paşa'nın açık türbesi 

Tarihçi- şair Bihiştl'nin Mesih Paşa'yı 
İran şairi Cami'ye benzetmesi methiye
cilik de olsa paşanın şiir yazdığına işaret 
eder. Aynı yazara göre sanat ve ilim 
adamlarının dostuydu. Mesih Paşa'nın 
üç oğlunun adları bilinmektedir: Ali Bey, 
Mahmud Çelebi ve 909'da (ı 503) Vulçıt
rın sancak beyi olan Bali Bey. Ayrıca to
runu Ahmed Bey'in 92S'te (ı 519) Gelibo
lu'daki vakfının mütevellisi olduğu belir-
~r. . 
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MESiH PAŞA CAMii 

(bk. BODRUM CAMii). 
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İstanbul'da 
XVI. yüzyılın sonlarında 
inşa edilen bir külliye. 

_j 

_j 

Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'ne yakın bir 
konumda yer alır. III. Murad'ın vezlriazam
larından Hadım Mesih Mehmed Paşa ta
rafından 994 (1586) yılında inşa edilmiş
tir. Cami, türbe, çeşmeler. dükkanlar ve 
küçük bir hazlreçlen oluşan yapı. zama
nında çevresinde yer alan bazı vakıf bi
naların Ali Paşa'ya ait olmasından dolayı 
halk arasında Mesih Ali Paşa Camii ola
rak da anılır. Cam inin, Hadım Mesih Meh
med Paşa'nın isteği üzerine Hasan Paşa 
adlı bir vezirin m escidinin yıktınlarak ye
rine yaptınldığı Hadikatü '1-cevami'den 
öğrenilmektedir. Mimar Sinan'ın mimar
başılığı zamanında ele alınmış olmakla 
birlikte onun çırağı Davud Ağa'nın da bu 
yapıda çalışmış olabileceği düşünülmek

tedir. 1894 depreminde zarar gören cami 
1936-1939 ve 19SS-19S7 yıllarında ona
rılmıştır. 

Kesme taş malzemeyle inşa edilen se
kiz dayanaklı cami revaklı bir avluya sa
hiptir. Doğu-batı istikametinde eğimli 
bir arsa üzerinde yükselen yapı batı yöne 
yerleştirilen dükkanlarla elde edilen düz 
bir platforma oturur. Camiye giriş batı 
ve güney yönlerinde açılan birer kapı ile 
sağlanır. Batıda yer alan görevliler odası
nın altına denk gelen basık kemerli kapı 
cephenin iki yanındaki sivri kemerli birer 
nişle zenginleştirilmiştiL Bu kapıdan ön
celikle çapraz tonazi u bir mekana, ardın

dan birkaç basamakla avluya ulaşılır. Gü-



ney kapısı basık kemerlidir. Avlu. sivri ke
merleri n köşeleri hafifçe pahlı dörtgen 
payelere oturduğu on iki kubbeli bir re
vakla kuşatılmıştır. Kuzey duvarında bu 
revakların gerisinde sivri kemerli nişler 
içerisinde abctest muslukları yer alır. Re
vaklar avlunun doğu ve batı ucunda yer 
alan. kaynaklarda kayyım ve müezzine ait 
olduğu belirtilen dörtgen planlı, kubbeli, 
dikdörtgen formlu pencerelere sahip bi
rer oda ile son bulur. Revaklı avlunun or
tasında Mesih Mehmed Paşa'nın sekiz
gen açık türbesi yer alır. Caminin iki sıra 
halindeki son cemaat yerinin ahşap çatılı 
dış revakl baktavalı başlıklara sahip dört 
adet m ermer sütunla biçimlenmiştir. Son 
cemaat yerinin beş gözlü iç revakl ise yan
larda kubbe, ortada aynalı tonazla örtü
lüdür. Kemerleri taşıyan altı adet granit 
sütundan batıdaki mukarnaslı. diğerleri 
köşeleri pahlı başlıklara sahiptir. Ancak 
bu başlıkların taşıdıkları mukarnas izleri 
yangında hasar görmüş olabileceklerini 
akla getirir. Bu çift kuruluşlu son cemaat 
yeri doğu ve batı yönlerine üçer kemerle 
açılır. Caminin kuzey cephesini ortada 
taçkapı. yanlarda kaş kemerli levhaların 
iki bölüme ayırdığı ince uzun birer niş, 
dörder dikdörtgen formlu pencere ve 
mukarnas kavsaralı birer mihrapçık oluş
turur. Cephenin batı ucunda minareye ve 
mahfile. doğu ucunda merdiven kulesine 
çıkışı sağlayan birer kapı yer alır. Mukar
nas kavsaralı, basık bir kemerle geçişin 
sağlandığı taçkapı iki yanda kum saati 

Mesih Paşa camii- Fatih 1 istanbul 

tezyinatıyla değerlendirilmiştir. Taçkapı

nın iki tarafındaki birer niş üzerinde ca
minin inşa kitabesi yer alır. 

Enlemesine dikdörtgen planlı caminin 
12,80 m. çapındaki ana kubbesi yüksek 
ve sivri kemerierin üzerine oturduğu se
kiz paye ile taşınmaktadır. Bu taşıyıcı sis
tem. kubbenin etrafını çeviren çokgen 
kesitli sekiz ağırlık kulesiyle dışarıdan da 
algılanabilmektedir. Harim mekanı. köşe
lerde mukarnaslı dolgutarla geçişin sağ
landığı birer eksedra ile genişletilmiş. dı
şa taşkın derin mihrap bölümü ise yarım 
kubbeyle örtülmüştür. Harimi doğu ve 
batı yönünde iki kat halinde tasarlanmış 
yan mekanlar kuşatır. Bu yan mekanlar 
zemin katta dışa açılan galeriler biçimin
de olup iç mekandan soyutlanmıştır. Ga
leriler ikişer pencere ve birer kapı ile dışa
rıya, bunların kaburgalı çapraz tonoz ör
tüleri üzerine oturan üst kat ise üçer sivri 
kemerle harime açılmaktadır. Pandan
tiflere oturan üçer kubbenin örttüğü bu 
mekanlar böylece geniş mahfiller halini 
almış ve taşıyıcı sistemin üst katta ba
ğımsızlaşmasını sağlamıştır. Üst katta 
mekanın genişletilmesine karşılık zemin 
düzeyinde orta alanın yaniara doğru ya
yılmasının engellenmesiyle yapıda ilginç 
bir iç mekan kuruluşu sağlanmıştır. 

Harim duvarları dört sıra pencere dü
zenine sahiptir. Dışarıdan pencere dizile
rini ayıran korniş kat gelişimini de yansı
tır. Galeri seviyesinde yan cepheleri ha
reketlendiren üç büyük sivri kemerden 
ikisi pencere. biri kapı olarak tasarlan
mıştır. M ermer söveli ve lokma demir par
maklıklı pencerelerin kemer aynaları ajur 
tekniğinde geometrik formlu şebekelerle 
hareket kazanmıştır. Galeriterin gerisin
de kalan bu pencerelerden harime sızan 
ışık yetersizdir. Basık kemerli kapının et
rafı bakiava formlu ajurlu bir şebekeyle 
dolgulanmıştır. Mahfil seviyesinde üç bü
yük sivr i kemer içerisinde yer alan pence
reler kendi içlerinde de üç sivri kemerli 
bölüme ayrılmıştır. Pencereler altta mer
mer lentolu ve lokma demir parmaklıklı . 

üstte revzenlidir. Kemer içlerinde, yarım 
kubbelerde ve kasnakta açılan pencere
ler yuvarlak kemerlidir. Mahfil seviyesin
den itibaren açılan çok sayıda pencere ha
rime yeterli ışığın girmesini sağlar. Harim 
ölçülü oranda kullanılan çini süslemesi, 
kalem işi nakışları. renkli pencere içlikleri, 
başarılı m ermer ve ahşap işçiliği ile sade, 
fakat güçlü bir süsleme programına sa
hiptir. Mihrabın etrafı yeşil zeminli kare 
çini levhalarla kuşatılmıştır. Bu levhalar, 
merkezdeki büyük rozetten çarkıfelek 
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şeklinde dağılan ro zet biçimli kırmızı
mavi renkte çiçeklerin ve yaprakların 
oluşturduğu bir kompozisyona sahiptir. 
Levhaların köşe dolgularında Çin bulut
ları ile birleşen yarım palmetler, mihra
bın iki yanındaki pencereleri çevreleyen 
çinilerle paralellik gösterir. Galerilerin ha
rime açılan ikişer penceresi bordürleri 
çi çeki i, lacivert zemin üzerine sülüs yazılı 
birer dikdörtgen çini alınlıkla değerlen 

dirilmiştir. Öte yandan beş gözlü son ce
maat yerinin örtüleri ve paye başlıkları 
seviyesinden itibaren harim döneminin 
üslübunda bitkisel temalı kalem işleriyle 
bezenmiştir. 

M ermer mihrap iki yanda yivli birer sü
tunla sınırlandırılmıştır. Beş bölüme ay
rılan mihrap nişi yanlarda kum saati tez
yinatı. üstte mukarnaslı bir yaşmakla 
biçimlenmiştir. ince bir işçilik gösteren 
minber mermerdir. Kademeli sivri kemer 
ve iki yanda burma sütunlu kum saati 
tezyinatıyla değerlendirilen çok zarif bir 
kapısı vardır. Yan aynalar. ajur tekniğin
de geometrik geçmeterin içini doldurdu
ğu iri bir madalyonla bunun köşelerini 
dolgulayan rümlli-palmetli bir süsleme 
kompozisyonu gösterir. Korkuluklar da 
geometrik geçmeli. ajurlu şebekelere sa
hiptir. Çokgen kesitti külah, mukarnaslı 
dört sütunun taşıdığı sivri kemerli köşk 
kısmı üzerinde yükselir. Kare formlu ah
şap vaaz kürsüsü. kare ve dikdörtgenle
rin bir araya gelerek oluşturduğu geo
metrik bir süsleme düzenine sahiptir. 
Girişin üstündeki bölüm müezzin mahfili 
olarak değerlendirilmiştir. Mahfil, bakia
valı başlıklara sahip iki adet zarif sütuna 
oturan üç sivri kemer le harime açılır. Da
ha üst bölümde yedi adet konsol yer alır. 
Mahfil. caminin kuzey cephesinde çıkıntı 
yaparak adeta mihrap çıkintısıyla denge 
sağlar. 

Caminin kuzeybatı köşesinden yükse
len minarenin plandaki konumu kuzey
doğu köşesine yerleşti rilen merdiven ku
lesiyle dengelenmiştir. Kare kesitti kür
sünün üzerine oturan pabuç kısmı hayli 
uzundur ve prizmatik üçgenler le şekillen
miştir. Çokgen gövdeli minarenin mukar
naslı şerefesinin altında görülen, cephe
lerin her birinin üzerinde kabartma ola
rak işlenen dilimli kemerler ve içlerindeki 
kabartma kandillerden oluşan bezerne 
eşine rastlanmayan bir örnektir. Minare
nin petek ve külahı yenilenmiştir. 

Yapının banisi Mesih Mehmed Paşa'nın 

sekizgen açık türbesi konumuyla dikkati 
çeker. Avlunun ortasına şadırvanı görme
ye alıştığımız yere inşa edilen türbe kla-
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sik Osmanlı mimarisinde bir istisna arze
der. Sekizgen bir kaide üzerinde yükselen 
yapıyı her cephede kareye yakın dikdört
gen formlu, lokma demir parmakiıktı bi
rer pencere ve bunları ayıran köşe sütun
cukları biçimlendirir. Türbeyi üstte bir 
palmet frizi çevreler. Yapının mihrap cep
hesinin önünde küçük bir haziresi vardır. 
Mihrap önünde Hasan Paşa'nın medfun 
olduğu Hadikatü'l-cevami'de belirtil
mektedir. 

Batı cephesinde yer alan ve caminin düz 
bir zemin üzerinde yükselmesini sağla
yan yedi adet dükkan yuvarlak kemerli. 
çapraz tonozludur. Bu dükkan dizisinin 
ortasında minarenin altına denk gelen 
kısımda sivri kemerli bir n iş bulunur. Dük
kaniarın güneyinde bugün içi örülerek 
kapatılmış bir kapı vardır. Önünde birkaç 
basamaklı merdiven sahanlığı bulunan 
kapının vaktiyle hazireye geçişi sağlayan 
bir kapı olduğu eski fotoğraflardan anla
şılmaktadır. 

Caminin güneybatı köşesindeki kavşak
ta yer alan çeşmelerden güney yönündeki 
çeşme kesme taştan. sivri kemerli, kita
besiz ve bezemesizdir. Batı yönündeki 
çeşme ise mermerle kaplanmıştır. üstte 
her iki çeşmeyi boydan boya kaplayan in
şa ki tabesi yapının 994 ( 1586) yılında Me
sih Mehmed Paşa tarafından yaptırıldı
ğını belirtir. Bu kitabenin altında büyük 
kartuşlar içerisinde binanın 1 Z33'te 
(ı 8 ı 8) lll. Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan 
tarafından tamir ettirildiğine dair kitabe 
yer alır. Girlandlı başlıklara sahip pilastrla
rın biçimlendirdiği ikiz çeşmenin kabart
ma tezyinatlı ayna taşları barak kıvrımlı 
birer kemerle taçlandırılmıştır. Çeşmenin 
solunda içi örülerek kapatılmış bir keme
ri n varlığı görülmekle birlikte bu birim 
kısmen toprağa gömülmüş ve sağdaki 
pilastr da sökülmüştür. Güneybatı duvarı 
boyunca en üstte dolanan bir sıra kaş ke-

Mesih Paşa Külllyesi'nln avlu duvarı kösesindeki çesme 

312 

merli friz tek çeşmenin bitimine kadar 
devam eder. 

Gerek mekan kuruluşları gerekse süs
leme düzeni açısından dikkati çeken Me
sih Mehmed Paşa Camii, yan galeriterin 
kullanımı ve avlunun ortasına şadırvan 
yerine inşa edilen hanisinin sekizgen, açık 
türbesiyle yeni denemelerin ortaya ko
nulduğu, kendine özgü çözümleri olan bir 
külliyedir. 
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!il TuÖBA ERZİNCAN 

MESiHi 
(~) 

(ö. 918/1512 'den sonra) 

Divan şairi. 
_j 

Kosova bölgesinde Priştine'de doğdu. 
Adı Sehi Tezkiresi'nde Mesih, diğer tez
kireterde lsa olarak geçer. Çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarını Rumeli'de geçirdi. daha 
sonra öğrenim görmek için istanbul'a 
gitti. Mesihi'nin istanbul'da bulunduğu 
yıllar ll. Bayezid'in saltanat dönemine 
( 1481-15 ı 2) rast! ar. istanbul' da hat sa
natındaki maharetiyle devrio sadrazaını 
Atik(Hadım) Ali Paşa'nın dikkatini çekerek 

onun divan katipliği görevine getirilen 
Mesihi'nin medrese öğrenimini tamam
layıp tamamlamadığı bilinmemektedir. 
içkiye ve eğlenceye düşkünlüğü , derbe
dt:;r yaşayışı yüzünden zamanla Ali Paşa'

nın gözünden düşen şairin bir süre sipa
hilik yaptığına dair Se hi Tezkiresi'nde 
bir rivayet varsa da gerçekten bir askeri 
görev alıp almadığı hususunda kesin bilgi 
yoktur. Atik Ali Paşa'nın 917 ( 1511) yılın
da yapılan bir savaşta ölümünün ardın
dan başka hami bulamayan Mesihi, ken
disine Bosna'da verilen küçük bir timar
la yetinmek zorunda kaldı. Son yıllarını 
yoksulluk içinde geçirdiği belirtilen şairin 
genellikle 918'den ( ı 512) sonra öldüğü 
kabul edilmekle beraber V. L. Menage bu 
tarihin 9Z4'ten ( ı 5 18) sonra olabileceği
ni ileri sürmektedir (bk. Osm.Ar., VII-VIII 
[ 1988]. S. ll) . 

Daha çok aşıkane-riodane şiirler yazan 
Mesihi'nin divanındaki manzumelerden 
Tacizade Cafer Çelebi'ye sunduğu baha
riyye kasidesi, Atik Ali Paşa'nın şehadeti 
üzerine yazdığı terkibibend tarzındaki 
mersiyesi ve murabba şeklindeki baha
riyyesi ünlüdür. Murabba çeşitli dillere 
çevrilmiş olup bilinen en eski tercüme
si Latince'ye yapılanıdır (Sir. W. Jones, 
Poesieos Asiaticae Commentariorum Libri 
sex c um appendice, London 177 4, s. 363-

377; diğer çeviriler için bk. bi bl. Eren, XII 

!1977). s. 221-227). Samimi bir e da ile 
yazdığı şiirlerinde oldukça sade bir dil 
kullanan Mesihi'nin bu tutumunda, dö
neminde henüz Arapça ve Farsça'nın 
Türkçe üzerindeki tesirinin yoğunluk ka
zanmamış olmasının payı olduğu gibi şi
irlerinde deyim ve atasözlerini kullanma
sının da etkisi vardır. Divanında Farsça ve 
Farsça-Arapça-Türkçe mülemma' şiir
leri de bulunan Mesihi'nin gerek bu şiir
lerinden gerekse Gül-i Sad-berg'inden 
Farsça ve Arapça'yı iyi bildiği anlaşılmak
tadır. Mesihi. XV. yüzyılın önde gelen şa
irlerinden olmamakla birlikte Necati Bey 
sonrası ile Baki öncesi divan şiirinin göz
de şairleri arasında yer alır. Kaynaklar, 
onun divan edebiyatının klasik biçim ka
zandığı dönemdeki şiirin gelişmesine kat
kısının olduğu görüşünde birleşir. Divan 
şiirinin gelişim çizgisi üzerindeki yerin
den dolayı kendi çağında ve daha sonraki 
yüzyıllarda onun etkisinde kalmış şairte
rin bulunduğu görülmektedir. 

Eserleri. 1. Divan. Yirmi biri kaşide , 

Z94'ü gazel olmak üzere 3SO'ye yakın şiir 
ihtiva eden eserin Türkiye dışında ve Tür
kiye'deki kütüphanelerde yazma nüsha
ları vardır (British Museum, Or., nr. 1152; 


